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വിഷയവിവരം 
വൈ. ഡബ്ളിയു. സി. ഏ. 
൮ടെ സമാധാനസദന്ദശാം 1 

കേരളത്തിലെ ആദ്യകാലത്തെ 
പത്രമാസികകള് 

ടഃ ൧. ഡി.ഫരിശര്മ്മ 52 
കൂട്ടകാരില്ലാത്ത, വരണ്ട ഒരു 

ലോകം എഎം. കുയ്യന്൯ 3 
രാത്രി വരുന്നു ലളിത 
വേദവായനക്കുറിപ്പുകള് ട് 
എന്തിനാണു വായിക്കുന്നത്? 

പുത്തേഴം ഗ് 

വിനയത്തിന്െറ ഭാഷ കെ. 9 
വാത്തകള് [0 

1:35 മുട്ട റ്റ് 
ഉള (ഠ്പ്ല 

1). 2. 7. ൭3൩൨ 11 

അറി യിപ്പ 

കഴിഞ്ഞയാഴ്ുയില് ഇലക്ട്രി 
സിററിയയടെ തകരാറുമൂലം പ്ര 

സ്റ്റില് അച്ചടിക്കാന് നിവ്വത്ത। 

യില്ലാതെവന്നതു കൊണ്ടു് കഴി 

ഞ്ഞലക്കം ചര്ച്ച് വിക്്ലി 

രണ്ടമൂന്നു ദിവസങ്ങള് കഴിഞ്ഞൊ 
ണ് അച്ചടിച്ചുകിട്ടിയതു്. അതു 

ഈയാഴ്ചത്തെ ചര്ച്ച് വീ 
ക്ലിയടെ കൂടെ അയയഷ്ണുകയാ 
ണ്. അവിചാരിതമായി നേ 

രിട്ട ഈ അസരകയ്യം വായന 

ക്കാര് ക്ഷമിക്കുമെന്നു് വിശ്വസി 

ക്കുന്നു. 
പത്രാധിപര്. 

1146 

1050 ജൂണ് 91 

[100 ॥-1-% 
സൃമാധാനത്തിനൊ സദേരം 

അഖിലലോക വൈ. ഡബ് ളിയു. സി. ഫമു- 
പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഷ്ലാവന 

അഖിലലോക വൈ. ഡബ്ളി 
യ്യ. സി. എ. പ്രസിദ്ധികരിച്ചിരി 

ക്കുന്ന “സമാധാന സന്ദേശമാ 
ണ് താഴെ ചേക്കുന്നതര്. ലോകവ്യാ 
പകമായി പ്രവത്തനം നടത്തി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തീയ 
സംഘടനയ.ടെ പ്രസ്ലാവന, സഭക 
ളെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീ 
യവ്യക്തികളെ സാബന്ധിച്ചും പ്ര 

സക്തമാണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രസ്താവന 

കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ര്്യാനികളു 

ടെ പഠനത്തിനു വിഷയമാകമെ 
ന്നു പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു 

പ്രസ്ാവന 
സമാധാനം, ദൈവത്തിന്െറ 

ക്ഷമയും അനുരഞ്ജനവും വഴി നല് 
കപ്പെട്ടന്നു. കത്താവായ യ്േശുക്രി 

സ്തുവിലുടെ നല്കപ്പെട്ടന്ന ആസ 
മാധാനത്തിനെറ ശക്തി ക്രസ്ത്യാ 
നികള്ക്കു് അ നുഭവവേദ്യ 
മാകയാല്, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അ൯ 

സരണം നിമിത്തമാണ് അവര്സ 
മസൃഷ്ടങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും, 

ദേശിയവ്യം അന്താരാഷ്ട്രിയവു 

മായ ബന്ധങ്ങളില് സമാധാനമു 
ണ്ടാകുന്നതിനു വണ്ടി പ്രവത്തി 
ക്കേണ്ടതും. 

എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുമുള്ള 

വൈ. ഡബ്ളിയു. സി. എ. കളെ 
സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒര അഖില 

ലോക ക്കര്രൈസ്തവപ്പുസ്ഥാനമെ 
ന്ന നിലയില്, നിതിപൂര്വകമായ 
ഒരു ലോകവ്ൃവസ്ഥിതി മജാത 

മാകുന്നതിനും സമാധാനം പുലരു 

ന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രുവത്തന 

ത്തിനെറ ചുമതല നാം ഭരമേല്ക്കു 

ന്നു. 

സമാധാനപരമായി തക്കങ്ങള് 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്രമാനു 
ഗതമായി നിരായുധീകരണം നട 

പ്പീലാക്കുന്നതിനും സ(ബഹുജനകൂട്ട 
ക്കൊലയന്ക്കുള്ള, ആഥയധങ്ങളെ നരോ 
ധിക്കുന്നതിലേക്കു വിശ്വാസ്യമായ 
നടപടികള് അവലം ബിക്കുന്നതുള് 

പ്പെടെ) ഉള്ള എല്ലാ അന്താരാഷ് 
ട്രിയ യത്നങ്ങള്ക്കും ഞങ്ങള് പിത്ത 

ണ നല്കുന്നു. 

അണുശക് തിയുടെ എല്ലാവിധ 
കഴിവുകളും സമാഫരിക്കുക, എല്ലാ 
വരുടെയ്യം പ്രദയാജനത്തിന്ത് ആ 

വശ്യമായ ഒരു പരിപാടിയായി 
ഞങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നു. ലോക 
രാഷ്ട്രങ്ങള് തമ്മില് “പടം 
ചേര൯ബന്ധാ* വളരത്തുന്നതിലേ 
ക്ക് സഹായകമായ ഒരു പരിപാടി 

യയുമായിരിക്കുമതു്. അണുശക്തിയയടെ 
സമാധാനപരമായ ഉപയോഗം 

സബേന്ധിച്ചു നടന്ന പ്രഥമസമ്മേ 

ളനത്തെഞങ്ങള് സ്വാഗതം ച്ചെയ്യ 
കയുണ്ടായി മനുഷ്യവദ്റത്തിന്െറ 
സമാധാനപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് 
ഉപകരിക്കത്തക്കവള്ണും അണുശ 
ക്തിയുടെ ഉപയോഗം “ഈര്ജ്ജസ്വ 

ലമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്്' യ്യ 

ണൈററഡ് നേഷ്ൃയന്സ് ചെയ്യുന്ന 
ഏതു പ്രയത്തത്തിനം ഞങ്ങള് പി 
തൂണ നല്കുന്നു. 

സമാധാനാ പുലര്രത്തുന്നതിന്--- 
പ്രത്യകിച്ചു യണബണൈറാഡ് നേഷ്യ 
ന്സ് വഴിയായി-ഗവമബെന്റുക 

ള് ചെയ്യന്ന ശ്രമങ്ങള്ക്ക് പിന്തു 
ണയ്യം ഉത്തേജനവും നരകുന്നതിനു 

കുളു ഉത്തരവാദിത്തം, രാഷ്ട്രങ്ങള് 

ക്കുകത്തുള്ള മററു 

കളോടൊപവ്പം വൈ. ഡബ്ബ്ളിയു 

ഒരു 

സു വ) റ് 
യു ന 11. മൂ ൮൧ ര് റി 3) 

സി 



് ൨൭൫. കഥാ അം ഥീകരിക്കണം. 

യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ മാ 

ത്രമല്ല സമാധാനം. ഭയം, വ്യക്തി 

ക്കോ സമൂഹത്തിനോ സ്വാതന്ത്ര 

മില്ലായ്ക എന്നിവയെല്ലാം സമാ 

ധാനത്തിനുള്ള ഭിഷണികളാണു് 
അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാറ' കാശ 

ഞാതും' മാലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളം 
പൃല ര്ത്തുന്നതിലും, ക്നങ്ങഗക്കും 

രാഷ് ങ്ങള്ക്കും സ്വയം നി൪ണ്ണൂയി 
ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ 

ആ ദരിക്കുന്നതിലും, എല്ലാവക്കുാ കൂ 
ടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതനില പ്ര 
ദാനം ച്ചെയ്യന്നതിലും, ചരക്കുക 
ളും ആളുകളും ആശയങ്ങളും കൂട്ടത 
ല് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവഹിക്കുന്ന 

തിനു സൌകര്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും വ 
ര്ദ്ധമാനമായ പങ്കു വഹിച്ചുകൊ 

ണ്ട്ട് മുന്പറഞ്ഞ ഭീഷണികള് ദു 
രികരിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങള് തുടന്നു 

പ്രവത്തിക്കുന്നതാണ്ട്. 
ജനങ്ങള് തമ്മില് സംശയവും 

വിശ്വാസമില്ലായ്മയം ജനിപ്പി 
ക്കുന്ന ഒര ഘടകമാണ് അജ്ഞത. 
സമാധാനത്തിനു സഹായകമായ 
പരിത സ്ഥിതികള് സൃഷ്ടിക്ക ന്നതി 

നു വിദ്യാഭ്യാസ മാവശ്യമാണ്്-- 
ദൈനം ദിനജിവിതത്തിനും അന്താ 

രാഷ് ട്രിയ ധാരണന്ത്കും ഉതകുന്ന 
വിദ്യാഭ്യാസം. 

എല്ലാവക്കും വിദ്യാഭ്യാസം 
കണമെന്നുളള അവകാശത്തിനു 

പിന്തുണ നല്കിയും, വ്ൃക്തി 
കള് തമ്മില് രചനാത്മക 
മായ മനോഭാവം വളത്തിയും, ന 

മ്മുടെ തന്നെ അംഗങ്ങള്ക്കു അനു 
സൃതം വിദ്യാഭ്യാസം നല്കിയ്യം, 
അന്താരാഷ് ട്രീയ കൂട്ടായ്മയുടെ 

ആഴം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും, മററു രാജ്യ 
ങ്ങളിലെ സംഘര്ഷം നിലവിലു 
ള്ള പ്രദേശങ്ങളില് പ്രത്യകിച്ചും 
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധി 
ക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങളെ പ്പററി പഠനം 
നടത്തിയും മുമ്പറഞ്ഞപരിത:സ്ഥി 
തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങള് 

സഹായം നത്കുന്നതാണു്. 

സമാധാനം ഭാതിക ജീവിത മര 
ണങ്ങളുടെ മാതം ഒരു പ്രശ്നമ 

ല്ല. ഈ ലോകത്തില് ഒററമൂലിക 
ളായ മറുപടി കിട്ടാത്ത ആഴമേറി 

യ പ്രശ്നങ്ങളും അതില് ഉള്പ്പെ 

ന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ് ട്രീയ സംഘ 

ഷം സംബന്ധ ച്ചു ഗവമബെെന്റുക 

ള് എടുക്കുന്ന നയപരമായ തിരുമാ 
നങ്ങള് എന്ന തന്നെ ആയിരുന്നാ 
ലം, വളരെ വേദനാജനകമായ തി 

നല് 

ഥു 

്ം" 

മേരളത്തിലെ ആദ്യകാലത്തെ 
പ[ൃമാസിമകന 

എ. ഡി. ഹരിശര്മ്മ എം. ആര്. എ. എസ്. 

ഇതേവരെ കിട്ടിയിടത്തോളം 
തെളിവുകള് വച്ചുനോക്കിയാല് 

1] 940 മുതത് 1690 വരെയുള്ള അ 
മ്പതു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട 
പത്രമാസികകള് താഴെപറയുന്നവ 

യാണെന്നു” വിചാരിക്കേണ്ടിയിരി 
ക്കുന്നു, 

2 പശ്ചിമോദയം (7) ഇല്ലി 

ക്കുന്നു” (7) 
1 68.39? ജ്ഞാനനിക്ഷേപം കോട്ടയം 

1 96൫4 ? വിദ്യാസാഗ്രഹം ം 
1985 9 പശ്ചിമതാരക കൊപ്പി 
19686 കേരളം 

1867 ? സന്ദിഷ്യവാദി കോട്ടയം 
1870 കേരളപതാക കൊച്ചി 
1874 കേരളോപകാരി മംഗലാ 

പൂര് 

1876 സത്ൃയനാദകാഹളം കൂന 
മ്മാവ്വ് 

1979 കേരളചന്ദ്രിക തിരുവന 
ി ന്തപുരാ 

1890 മലയാളമിത്രം കോട്ടയം 
19981 കേരളമിത്രം കൊച്ചി 

ച വിദ്യാവിലാസിനി തിരുവ 
നന്തപുരാ 

1 68.4 കേരളപത്രിക കോഴിക്കോട്ട് 

രമാനങ്ങള് വ്യക്തികള് ചെയ്യേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അംഗ 
ങ്ങളില് അനേകംപേരും വ്യക്തി 

പരമായ തീരു മാനങ്ങളെടുത്തു”് ,.ആ 
ധരനികകാലഘട്ടത്തിന്െറ കഷ്ഠാ 
നുഭവങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക രിതി 
യില് വഫിക്കുന്നുണ്ടാവണം. 

നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാര്ത്ഥന 
യിലും മദ്ധ്യസ്ഥ യാചനയിലുംകൂടി 
പരസ്പരം സഫായിക്കുകയും പു 

ലര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതില് അത്തര് 
ഭവിച്ചിട്ടള്ള ആഴമേറിയ മൂല്യം എ 

ത്ര ഈന്നിപ്പറഞ്ഞാലും അധികമാ 
യിപ്പോവുകയില്ല, ദൈവഹിതമാ 

ണര് നാം തേട്ടന്നതു്, നാം വിശ്വസ്ത 
തയോടെ പ്രയത്തിക്കുന്നപക്ഷം, സ 
മാധാനത്തിനെറയും അനുരഞ്ജന 

ത്തിന്െറയ്യം ദൈവികശക്തി ന 

മ്മിന്ത്തന്നെനാം അറിയ്യന്നതിനും 

മററുള്ള വര്ക്കുവേണ്ടി അതു പ്രസ 
രിപ്പിക്കുന്നതിനും സാദ്ധ്യമാകുന്നതാ 
ണ്ട്. 

19686 മലയാളി തിരുവനന്ത 
പരം 

1557 കേരളിസഗുണബോധിനി 
തിരുവനന്തപുരം 

“ം കഥാവാദിനി 1) 
 നസ്ധപാണിദീപിക മാന്നാനം 

18599 വിദ്യാവിനോദിനി തൃശൂര് 
കേരളനന്ദിനി ല് 

1900 മലയാളമനോരമ കോട്ടയം 
പത്രധാസികകളടെ ആവിര്ഭാവ. 

കാലമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടു 

ള്ളത്. കേരളസഞ്ചാരിയും ഈകാ 
ലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്കക് പ്പാപ്പെട്ടതായി 
രിക്കുണം. മേല്ക്കാണിച്ചവയ്ത്ക പുറ 
മെ വേറെചില പ്രസിദ്ധികരണങ്ങ 
ളം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. 
അറിവു കിട്ടിയടത്തോളും ഇവിടെ 

ചേര്ത്തുവെന്നുമാത്രം. 
കോട്ടയത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട മല 

യാളമനോരമ പത്രലോകത്തില് വ 
രുത്തിയ പരിവത്തനം അത്ഭൃതാ 

[ 

റ 

വഹമായിരുന്നു. ധാരാളം പത്മാ 
സികകളുടെ ആവിര്ഭാവത്തിന് 

അതു കാരണമയിത്തിരന്നു. അതി 

നുശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ എഴുപതു 
കൊല്ലങ്ങള്ക്കിടയില് അഞ്ഞൃയറോ 
ളം മാസികകളം മുന്നൂറോളം പത്ര 
ങ്ങളും കേരളത്തില് ജനിച്ചിട്ടണ്ട്. 
മൈശശവത്തില്ത്തന്നെ ചരമമട 

ഞ്ഞവയാണട് അധ്ധികവ്വം ഒറാ ല 
ക്കം മാത്രം പുറപ്പെട്ട മുടങ്ങിപ്പോയ 
വയുടെ എണ്ണവും കുറച്ചൊന്നുമല്ല. 
രണ്ടു ഡസനോളം പ്രതിദിനപ്പത 
ങ്ങളും മരിചൂപോയ ഇനത്തില് ശു 
ള്പ്പെടം. 35 ദിനപ്പത്രങ്ങള് ഇന്നു 
നിലവിലുണ്ടു്. മാതൃഭൂമി, മലയാള 

മനോരമ, എക്സ് പ്രസ്സ് തുടങ്ങി ചു 
രുക്കം ചില പത്രങ്ങള്ക്ക് കന്നില 
ധികം പതിപ്പുകളുമണ്ടു്. 

ജന്മി, കുടിയാന്, കര്ഷകനന്ം 
വ്യവസായി, പരസ് പരസഹായി, 
വൈദ്യന്, ജ്യോതിഷക്കാരന്, ബ്ബാ 

ശ്മണന്, ക്ഷതിയന്, നായര്, ഈഴ 
൮൯, അരയന്, ഗണകന്, ക്രിസ്ത്യാ 
നി, മുസ്ളിം എന്നുതുടങ്ങി ഓരോ 
വര്ഗ്ഗത്തെയും തൊഴിലിനെയും പ്ര 

തിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മാസികകളും 
പത്രങ്ങളും കേരളത്തിലു ണ്ടായിട്ട 
ണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലുള്ള, 

ചര്ച്ച് വീക്കിലി 



1 
ചി 

കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത, വരണ്ട ഒരു ലോകം 
൭. കുയ്യന് 

സ്വന്തം വിട്ടിലെ കൊച്ചുസമൂഹ 
വമായി ഇടപഴകി ജിവി ച്ചതിനു 
ശേഷം പൊട്ടന്നനവെ വിദ്യാലയ 

സമൂഫാത്തിലേക്കു കടന്നുചെല്ലുക 
പല കുട്ടികള്ക്കും എളപ്പമല്ലായിര! 
ക്കാം. വിട്ടില് ലഭിച്ചിരുന്ന സുര 
ക്ഷിതത്വബോധത്തിനു ഉലച്ചില് 
തട്ടിയെന്നു വരാ. ഇതിന്െറ ഫല 
മായി ഭാവിയില് വളരെയധികം 
അസന്തുഷ്ടരായി കഴിയുയന്നവരുണ്ടു്. 
അങ്ങനെയുള്ള വ൪, പിറകോട്ട തി 
രിഞ്ഞുനോക്കി അതിന്െറ കാരണം 
ചെകഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചു്, അതു 
നിമിത്തമുണ്ടായ ദൃഷ്യം പരിഹര । 
ക്കാന് ശ്രമിക്കണം. 

അമ്മ തന്നെ അവഗണിച്ചതു കാ 
രണം താന് ഇനിയും അമ്മയെ 
സ്നേഫിക്കുന്നതല്ലെന്നു ശഠിക്കുക 

യ്യം പില്ക്കാലത്തു് മററാരെയ്യം 

സ്നേഹിക്കാന് കഴിയാതെ വരുക 

യ്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയയണ്ടല്ലൊ. അതു 

പോലെതന്നെ വിദ്യാലയത്തില് 
സ്നേഹിതന്മാര് ആരെയും ലഭി 

ക്ഓാതെ വളരുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള് 

ജീവിതത്തിലും സുഹൃത്തുക്കളെ കൂ 
ട്രാതെ ഏകാന്തവാസം നയിക്കുന്ന 

അവാന്തരവിഭാഗക്കാരുടെ വകയാ 

യിത്തന്നെ പ്രത്യേകം പത്രങ്ങള് 

ഉണ്ടാകാതിരുന്നിട്ടില്ല. കരിസ്ത്യാനിക 
ളുടെ ഇടയിലുള്ള അവാന്തരവിഭാഥ 
ക്കാരാണിവിടത്തെ പത്രമാസികക 

ടെ സാഖ്യ വളരെ വരദ്ധിപ്പിച്ച! 
ട്ടള്ളതു”. മുസ്ളീംസമുദായം വകയാ 
യം നാല്പതോളം ആനുകാലികവ്ര 

സിദ്ധീകരണങ്ങള് ആവിര്ഭവിച്ചി 
ടടണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നതാല്ലയ്യ 
ങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു പൃറപ്പട്ട പതു 
ങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഒട്ടം കുറവല്ല. തു 

ഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛുന്, കുഞ്ചനനമ്പ്യാ 
൪, കേരളവര്മ്മ, രാജരാജവര്മ്മ, 

കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്, വള്ള 
ത്തോള് മുതലായ സാഹിത്ൃയകാരയാ 
ത്ടെ സ്മാരകങ്ങളായും ചില 

അ നുകാലിക പ്രസിദ്ധികരണങ്ങൾ 

. ആരംഭിക്കുപ്പെട്ടകയുണ്ടായി. 
(കേരളത്തിലെ ആദ്യകാലത്തെ 

പത്രമാസികകളെ”'പ്പററി മാതൃഭൂമി 
ആഴ്ചപ്പതിപ്പില് (1999 മെയ് 23) 

എഴുതിയിരുന്ന ലേഖനത്തിനന്െറ 

ഒരു ഭാഗേ 
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തിന് ഇടയായിത്തിര്ന്നേക്കാം. ഇ 
ങ്ങനെയ്യള്ള വ്ൃക്തികള് ജിവിത 
ത്തിലെ ആസ്വാദകശക്തിയയും അ 
നുഭവങ്ങളും വളരെയധികം ന 
ഷ്ലപ്പെടുത്തുന്നവരാണു”, മനുഷ്യരു 
ടെ വളര്ച്ച ഏറിയ പകം മററു മ 
നുഷ്ൃരോട്ടതുളൂ സമ്പര്ക്കത്തെയും 
അവരില്ക്കൂടി നാം പഠിക്കുന്ന കാ 
രൃങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കു 

ന്നതു്. അതുകൊണ്ട് സംഹ്ൃത്തുക്ക 
ളില്ലാതെ, വേണ്ടത്ര സാമൂഫൃസമ്പ 
ക്രാ കൂടാതെ, കഴിയയന്നവര ജീവിത 
ത്തിന്െറ ഗുണസമുദ്ധികള് വേണ്ട 
വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതി൯ 
പരാജയപ്പെട്ടന്നവെന്നതാണു വാ 
സ്തവം. ജീവിതത്തെ അതിന്െറ സ 
മ്പര്ഷ്ണുതയില് ആസ്വദിക്കാന് അ 
വക്കു കഴിയുന്നില്ല. 

വളരെ മുന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന കു 
ട്ടികുളും വളരെ പിന്നോക്കം നില് 
ക്കുന്ന കുട്ടികളും ചിലപ്പോള് ക്യ 

പ്പെടുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. സാ 
ധാരണഗതിയില് അവരുടെ പ്രായ 
ത്തിനുണ്ടാകാവുന്നതില് കവിഞ്ഞ് 
ബ,ശദ്ധിമാന്മാരായ വിദ്യാത്ഥികളും 
സാധാരണയില് താണു മോശമായ 
വരും ഇരുകൂട്ടരും പ്രയാസപ്പെടേ 
ണ്ടി വന്നേക്കാം. രണ്ടിലേതായാലും, 

ദിബാങ്ക' ഓഫ സ്യൂ ഇന്ഡ്യ (ലിപ്പം) 
11. 0. തിരുവനന്തപുരം 

ചെയരമാന് മി. കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി, ഏ. 
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ശാഖകഠം 

ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പുനലൂര് 
ആല്പവാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 
ചാത്തന്നൂര് കുമ്പനാട്ട് ' തിരുവനന്തപുരം 
ചെങ്ങന്നൂര് പന്തളം വക്കം (കടയ്ക്രാവൃ൪) 
ചിറയിന്കിഴ് പത്തനാതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 
എറണാകുളം പെതമ്പാവൃയ൪ കൊല്ലം 
കായാകുളം മാവേലിക്കര വടശ്ശേരിക്കര 

കെ. ഇ. ചെറിയാന് 

തട്ടം 

അവരുടെ സ്വഭാവവും പ്രകൃതി ത 
ന്നെയ്യം അതുകൊണ്ട് ക്സദേശിക്കേ 
ണ്ടി വരുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള് വീരളമ 

ബ്ൃദ്ധിയില് കവിഞ്ഞ കുട്ടിക 

ളം വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നു 
കേള്ക്കുക, മന്ദബ്യദ്ധികളായ കുട്ടി 
കളില് വിസ്മയം ഉളവാക്കിയേ 
ക്കാം. മന്ദബ്യദ്ധികള് ബ്ൃദ്ധിമാ 
നായ കുട്ടികളെ അസൂയയോടെയാ 
യിരിക്കണം വിക്ഷിച്ചുപോന്നതു്. 
സാധാരണയില് കുവിത്ത ബുദ്ധി 
ശക്തിയോടുകൂടിയ കുട്ടികളും ക്ലേ 
ശിക്കുന്നു ടൈന്നുള്ളതു വാസ്തവമാ 
ണു്; അഭിമാനബോധത്താല് അവ 
രതു തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെന്നു വന്നേ 
ക്കാം. 

ഒരു സ്കൂളില് പല ക്ലാസ്സുകളു 
ഞ്ജല്ലൊ. ഏകദദശം പ്രായഭേദമനു 
സരിച്ചായിരിക്കും ക്ലാസ്റ്റുകള് തിരി 
ക്കുക. പക്ഷേ, ഒരേ പ്രായക്കാരായ 
കുട്ടികളുടെ തന്നെ വളര്ച്ച പല 
രിതിയിലായിരിക്കും. അവരുടെ 

ബ്ൃദ്ധിയുടെയും വികാരത്തിന്െറ 
യയം വളര്ച്ച എല്ലാവരിലും ഒരു 
പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല. ഇതി 
നൌ ഫലമായി, ഒരേ പ്രായക്കാരാ 
യ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സ്റില് വ 

രുന്നില്ല. ചിലര് വളരെ പ്രായമാ 
യിട്ടും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേ 
ണ്ടിവരുന്നു; ചില ഒകാച്ചുകുട്ടികള് 

വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉയര്ന്ന 
ാസ്സുകളില്ര ചെന്നെത്തുന്നുമുണ്ടു്. 

ജനറല് മാനേജര്. 

വിടാ ത്ത തം ] 
രി 



. ൭0൫1 വരുന്ന 

ലളിത 

അവരുടെ വിവാഹം ക്രിസ്തൂമസ്സി 
നെറ തലേദിവസമായി മന്നു. ആന 

ന്ദോനത്തരായ മണവാളനും മണ 
വാട്ടിയമാണു” നവവത്ധരത്തികന്റ 

പ്യലരിയില് ശാന്തസുന്ദരമായ ലാ 

സ്റവേഡ് കോട്ടേജില് പാര്ക്കുവാ 
നെത്തിയതു്. വാള്ട്ടര് യ്ക്കോട്ടിന്ത് 

അന്നു് 26 വയസ്സുണ്ട്. അദ്ദേഹം 

ഒരു പുസ്തകം പോല്ലം എഴ്തിത്തുട 

ങ്ങിട്ടില്ല. 
ഒരു സായാഹ്നം. അവരിരുവ 

രം കോട്ടേജിനു ചുററുമുള്ള ഉദ്യാ 

നത്തില്യടെ ലാത്തുകയാണ്ഞ്. 

തന്െറ ജീവിതത്തില് തനിക്കു ലഭി 

ക്കാന് പോകുന്ന സഭാഗ്യത്തെയ്യം 

ആനന്ദത്തെയും പററി മാത്രമാണ് 

ആ യവവ.വിനന്െറ ചിന്ത. 

യയവതി പറഞ്ഞു “അങ്ങും” ഉ 
“ദ്യോഗത്തിത ഉയന്നുവരും.അവസാ 
നം ഒരു ജുഡ്ജിയായിത്തിരുമെന്നു 
ള്ള തില് എനിക്കു സംശയമില്ല. അ 
തോടെ വമ്പച്ച സ്വത്തിനെറ ഉട 

മസ്ഥനും,”" 

ഷ്ക്കോട്ട പറഞ്ഞു. “ഞാന് നദീ 
തീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ വീട്ട് 
ആകാശത്തിനു കിഴിലുത്ളു ഏററ 
വയം മനോഫരമായ ഭവനമാക്കി 

മാററാന് പോവുകയാണ്ഞ്.”, 
ആ യയവാവു് അത്യധികം സൂക്ഷ്മ 

തയോട്ടം അവധാനപുൂവ്വമായ ചി 

ന്തയോട്ടാ കൂടി അവിടെ പൂന്തോട്ട 
വയം പുല്ത്തകിടിയുമെല്ലാം വച്ചു 

പിടിപ്പിക്കാന് ആരംഭിച്ചു. പടി 

വാതിലിനു മുകളിലായി സ്ക്കോട്ട് 
സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു നിര്മ്മിച്ച മ 
നോഫരമായ ഒരു ആര്ച്ചു അദ്ദേ 
ഫം പില്ക്കാലത്തു് സാഭിമാനം 
നോക്കി നില്ക്കുമായിരുന്നു. 

പുൽത്തകിടിയുടെ മദ്ധ്ൃത്തിലാ 
യി, ഒരു സൃയരൃഘടികാരം സ്ഥാപി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹത്തിനു മുമ്പ 
തന്നെ യുവാവു” പ്രത്യേക നിർദ്ദേ 

ശനേതകിപണിയിപ്പിച്ചതാണതു്. 

വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ നങ്ങളാ 
ണു ഇതുമൂലം സുഷ്ടിക്കപ്പെടന്നതു്. 
അനേകം പേരുടെ ഭാവിജീവിതം 
ഇരുണ്ടു, വിഷാദമൂകമായിപ്പോകു 
ന്നതിനും ഇതിടയാക്കുന്നു. അദ്ധ്യാ 
പകന്മാര വളരെയധികം ശ്രദ്ധി 
ക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത്. 

1] 

അതിനു ചുററും വളരെ ശ്രഭദ്ധാപുവ്യം 

വള്ളികള് പടത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നു. 
ആ സൃരൃഘടികാരത്തില് ഒരു മു 
ദ്രാവാക്യം കൊത്തിവച്ചിട്ടണ്ടു്. അ 
തിപ്പകാരമാണ്ഞ് . “രാത്രി വരുന്നു!”” 

ക്ലോട്ട് ഒരു വിഷാദചിന്തകനാ 
യിരുന്നില്ല. ഒരു വലിയ മനുഷ്യ 
സ്നേഷിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 
എന്നിരിക്കിലും, നട്ടുച്ച വളരെ 
നേരത്തേയ്ക്ക് നാിണ്ടുനില്ക്കുകയി 
ല്ലെന്നും, . സായാഫഹ്നമുണ്ടാകുമെ 

ന്നും അദ്ദേഹം ജിവിതത്തിന്െറ 
പ്രഭാപ്രളയിതമായ പുലരിയില് 
തന്നെത്തന്നെ ഓാര്മ്മിപ്പിക്കുകയാ 
യിരുന്നു. 

വിവാഹത്തിനു മുമ്പ്തന്നെ ശവ 
സാസ് ക്കാര സ്ഥലം ഏപ്പെട്ടത്തി 
കൊണ്ടുകൂളൂ, സ്ക്കോട്ടിനെറ സജ്ജി 
കരണങ്ങള് യൃുവതിയെ വളരെയ 

ധികം പരിഭമിപ്പിക്കുകയയണ്ടായി. 
വിവാഹത്തിനു ഏതാനു ദിവസം 
മുമ്പ് അവള് കാമുകനെറ പേകക്ക 

ഗൃത 1 “എത്ത വിചിത്രമായ നിർദ്ദേ 
ശം! നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികള് എവി 

ടെ കുഴിച്ചിടണമെന്നു് ഇപ്പോഴേ 
നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു പോല്! നി 

ങ്ങള് വിവാഹശേഷമാണ് ഈ 
നിര്ദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെ 
ങ്കില്, നിങ്ങള് എന്നെക്കൊണ്ടു മ 
ടത്തുകഴിഞ്ഞുവെന്നു ഞാന് വിചാ 
രിക്കുമായി ന്നു. ഏതായാല്ലാ, വി 
വാഹത്തിനു മുമ്പ് നല്കാന് പ 
ററിയ ഒരു സ്തൃതിവാകൃയം തന്നെ! 
ഈ വിധത്തിലുള്ള നല്ലനല്ല ചിന്ത 
കളാണ് നിങ്ങള്ക്കെ പ്പോഴചമുത്ള 
തെന്നുവ മുകില്, നിങ്ങള് ആള് 

വലിയ സരസന.യിരിക്കണമ 
ല്ലോ!” 

പാവം മണവാട്ടി! അവള് ത്മ 
ന്വേഭയന്നു പോയി. പക്ഷെ, ഒരു 

മിച്ചു താമസമായതിനെത്തുടര്ന്ത് 
തന്െറ ഭയാശങ്കകള് അടി സ്ഥാന 

രഹിതമാണെന്ന് അവള്ക്കു ബോ 
ദ്ധ്യപ്പെട്ട. അവളുടെ ഭത്താവ്് ദോ 

ഷൈകദ്ു ക്കോ അശുഭവിശ്വാസി 
യോ കന്നുമല്ലായിരുന്നു. സൃരൃപ്പകാ 
ശം സദാ നിണ്ടനില്ക്കുകയില്ലെ 
സം, തയൃഛലം സൃര്ൃവ്വകാശമുള്ള 

സമയത്തു് പരമാവധി പ്രയോജ 
നം എടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ത 
ന്നോടു തന്നെ പൃല്ബോധിപ്പിക്കുക 

യായിരുന്നു. രാത്രി വരുന്നു" “പ 
കല്യമൂളപ്പോള് തന്നെ ഞാ൯ 
എന്നെ അയച്ചവനന്െറവേല ചെ 
യ്യണം. യാതൊരു മനുഷ്യന്ന് പ്ര 
വൃത്തിചെയ്യാന്൯ വയ്യാത്ത രാത്രി 
വരുന്നു. 
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ഡോ. ജോണ്്സര്െറ വാച്ചിലെ 
മുദ്രയായിരിക്കണം സക്കോട്ടിന്് 
തന്െറ സൃരൃഘടികാരത്തിലെ മുദ് 
യെപ്പററിയള്ളൂ ആശയം നല്കിയ 

തര്. ഷയോണ്സനന്െറ ആരാധകഥണ 
ത്തിലൊരുവനായിരുന്നു സ്ക്കോട്ട്. 
അവര് തമ്മില് പല കാര്യത്തിലും 
സാധര്മ്മൃമുണ്ട്. ബോസ്വ൯ എഴ 
തിയ “ജോണ്സനന്െറ ജീവിതം” 
പ്രചാരത്തില് വരുന്ന ഘടടത്തിലാ 
യിരുന്നു സ്ക്കോട്ടിന്െറെ വിവാ 

ഹം. ഡോക്ടരുടെ വാപ്പിന്മേ 
ല് കണ്ട വാക്യൃത്തെപ്പറരി ആഗ്ര 
ന്ഥത്തില് ജിവിതചരിത്രകത്താ 
വു് പരാമര്ശിച്ചിട്ടണ്ട്. “രാതി 
വരുന്നു.” വാച്ചുനോക്കുന്ന സമയ 
ത്തെല്ലാം, പകല് വളരെയധികം 

നിണ്ടുനി നക്കു ചയില്ലെന്ന് അതു് 
ഡോക്ടര് ജോണ്സനെ ഓാര്മ്മി 
പ്പിച്ചിരുന്നുവത്തെ. 

111 
1831 പാം വര്ഷം സ്ക്കോട്ടിനു 

വയസ്സ് 61 ആയി.ഇന്നു അദ്ദേഹം 
പ്രശസ്തിയടെ കൊടുമുടിയില് വി 
ശ്രമിക്കുകയാണ്ട്. 

എലിയട്ട് ലോക്കാര്ട്ടം വാള്ട്ടര് 

സ്ക്കോട്ടം ഉററ ചങ്ങാതിമാരായി 
രുന്നു. ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോള്,മ 
ടക്കയാത്രയില് ലോക്കാര്ട്ടിന്െറ 
വിട്ടില് കയറി വിണ്ടം കണ്ടുകൊ 
ളാമെന്നുള്ള വാഗഥ്ദാനത്തോടെ 

സ്ക്കോട്ട് രാത്രി ഹോട്ടലിലേക്കു മ 
ടങ്ങി. അടുത്ത പ്രഭാതത്തില് ഒരു 
മുതന് വന്നു, ലോക്കാര്ട്ട് മോഹാ 

ത്ധൃപ്പെട്ടവെന്നും ജീവിക്കുന്ന കാ 

യ്യം സാശയമാണെന്നും അറിയിച്ചു. 

ഏററവും വേഗം ലാനാര്ക്ക്വരെ 

പോകുന്നതിനു കുതിരയെ കൊടുത്തു 

സഹായിക്കണമെന്ന് സ്ക്കോട്ട് 

ഫോട്ടല് മാനേജരോട്ട് അഭ്യര്ത്ഥി 

ചു; വടന്തന് സമാധാനമൊന്നും 

അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിറുത്താന് 

പര്യാഫ്മായില്ല. സ്ക്കോട്ട പറ 

ഞ്ഞു: ““ശോകപൂരിതമായ ഒരു മുന്ന 

റിയിപ്പാണിതു്. പകലുള്ള പ്പോള് 
ഞാന് വിട്ടിലെത്തി പ്രവത്തിക്കേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം, പ്രവർ 
ത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രിവരുന്നു. ആ 

ച്ചര ച്ചു്വീക്കിലി 



വാകൃം ഞാന് അനേകവര്ഷം മു 
മ്പ് എനെറ സുയ്യഘടികാരത്തില് 
കൊത്തിവച്ചതാണ്. അതു പല 
പ്പോഴും എന്നോടു പ്രസംഗിച്ചിട്ട 
കളതു് ഫലശുന്യമായിപ്പോയിട്ടു 

ണ്ട്. 
സ്ക്കോട്ടിന്െറ വിശ്വപ്രഖ്യാത 

ങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങള് സാഹിതൃത്തി 
ന് നല്കിയിട്ടുള്ള സമൂദ്ധി സമ്പ 
ന്നതകളെപ്പററി ഓര്മ്മിക്കുമെങ്കില് 
അതു ഫലശുൂന്യമായിപ്പോയിയെന്നു 
പറയ്യവാ൯ ആരും ധൈയ്യപ്പെട്ടക 

യില്ല. 

1 
മനോഫരമായ ഒരു സാഷംകാ 

ലം. തോമസ് കാര്ലൈല് കവി 
യായ ലിഫണ്ടും കൂടി മനോജ്ഞമാ 
യ പ്രകൃതിദുശ്യങ്ങള് കണ്ടാനന്ദി 

ചൂകൊണ്ടു് പൂവാടിയില് ഇരിക്കു 
കയാണ്”. പെട്ടെന്ന് നിശ്ഥിനി 
യ്യടെ രാമണിയകതയ്ക്ക് മാററു വര് 
ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങള് 
അംബരവ 'ഥിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെ 
ട്ട. കവിഫ്ദയം അത്യാഹ്ളാദഭ 
രിതമായി ഇപ്രകാരം അട്ടഫസി 
ച്ചു: “സരന്ദര്യധാമമായ ദൈവം!" 
.ആകാശത്തിനെറ ഘനുഗാഭി 

“യ്യം മാത്രം കാണാന് കഴിഞ്ഞ കാ൪ 
ലൈല് പെട്ടെന്ന് ഇപ്രകാരം പറ 
ഞ്ഞു: ““ഭിക്രനായ ദൈവാ"! 
ഇരുവരും പറഞ്ഞതു ശരിയാണു, 

ദൈവം സന്ദരനായിരിക്കുന്നതുപോ 
ലേ രാത്രിയും സുന്ദരമാണ്. ദൈ 

വം ഭികരനായിരിക്കുന്നതുപോലെ 
രാത്രിയം ഭീകരമാണ്. ജോണ്സ 

ണും സ്ക്കോട്ടം രാത്രിയെ ഭയപ്പെ 
ടുതുപോലെ കാര്ലൈലം ഭയന്നിരു 
ന്ന. തങ്ങളെ ഭരമേല്പ്പിച്ചിരിക്കു 

ന്ന ജോലി നിര്വഫിക്കുന്നതിനുമു 
മ്പ് രാത്രിയായിപ്പോയേക്കുമോ എ 
ന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഭയാ. “ധി 
രനായ ഒരു മനുഷ്യന് തനിക്കു ലഭി 
ക്കുമെന്നാഗ്രഹാക്കുന്ന ഏക സന്തോ 
൨൧0, തന്െറ പ്രവൃത്തി തികന്ത്കുന്ന 

തിനുവേണ്ട സന്തോഷം മാത്രമാ 
ണ്," കാര്ലൈല് ഒരിക്കല് പ്രസ്താ 
വി 
*“രാത്രിവരുന്നു '':__ അതായിരുന്നു 

ജോണ്സനെറയും സ്ക്കോട്ടിനെറ 
യ്യ കാര്ലൈലിനെറയും മുദ്ദാവാ 

കയാ. അവര് മൂവരും ചരിത്രത്തി 
ല് ഏററവുമധികം ജോലിതിക 
ചിട്ടുള്ള വരുടെ ഗണത്തില് ഉള്പ്പെ 
ടന്നു. 

4 %ഃ ല് 

ഒരു യോഗാ കഴിഞ്ഞു” വളരെ 

ജൂണ് 2 

വേദുവായനക്കുറിച്ച,കറ 
തികള്. കൊലോസ്സ്്യര് 42:26 

പൌരലോസിന് പ്രത്യേകതാല്ലയ്യ 

മുള്ള, ഒരു വിഷയമാണു പ്രാത്ഥന. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ലേഖനങ്ങളിലെ 
ല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഈന്നിപ്പറ 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . പറയത്തക്ക ഫലമൊ 
ന്നും കാണാത്തപ്പോഴ്ചം നാം പ്രാത്ഥ 
നയില് ഉററിരിക്കേണ്ടതാണു. പ്ര 
തേൃകിച്ചും കൃത ജ്ഞതയുടെ പ്രാത്ഥ 
ന നാം ഒരിക്കലം വിസ്മരിക്കരു 
ത്. ദൈവത്തിന്െറ അളവററ അ 
നുഗ്രഹങ്ങളെ കാണുവാനും നമ്മു 
ടെ വിശ്വാസം ശക്ഷ്ിപ്പെട്ടത്തുവാ 
നും അതു നമ്മെ സഹായിക്കും. ശു 
തെങ്കില്ലം സഭയോട്ട തനിക്കുവേ 
ണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുവാന് പൌലോസ് 
ആവശ്യപ്പെടുന്നതു” സ്വാത്ഥപരമാ 
യിട്ടല്ല. തനെറ എന്തെങ്കില്ലം പ്ര 
യാസങ്ങള് നിങ്ങിക്കിട്ടവാനോ തട 
വില്നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി 

ട്ടോ പ്പാത്ഥിക്കുവാനല്ല പൌലോസ് 
ആവശ്യപ്പെട്ടന്നതു്. തനെറവേല 

തു കൂട്ടതല് ശക്തി ലഭിക്കുവാനും 
അതില് ദൈവത്തിന്െറ അനുഗ്ര 
ഹമുണ്ടാകുവാനും അതിനു പുതിയ 
അവസരങ്ങള് ലഭിക്കുവാനും അങ്ങ 
നെ സ്ൃവിശേഷാ കൂടുതല് പ്ര 
സംഗിക്ക പ്പെട്ട വാനുമായി ട്ടാണ് 
പൌലോസ് പ്രാത്ഥന ആവശ്യപ്പെ 
ടുന്നത്”. ഇതു നമ്മുടെ പ്രാത്ഥനഷ്ത്ക 

മാര്ഗ്ഗദര് ശകമായിരിക്കേണ്ടതാണ്ഞ്. 
നമുക്കു എന്തെങ്കിലും പ്രത്യക കാ 
രൃസാദ്ധ്യമുണ്ടാകുന്നതിനല്ല പ്രധാ 

നമായി നാം പ്രാത്ഥിക്കേണ്ടതു”; 
പ്രത്ൃംത കത്താവിനു വിശ്ചസ്തരാ 
യിരിക്കാനും തന്െറ വേല നീഠ 

വൈകി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ 

വൈദികന് വഴിക്കുവച്ചു്, വേച്ചു 
വേച്ചു നടന്നുപോകുന്ന തന്െറ ഒരു 

ഇടവകാംഗത്തെ കണ്ടുമട്ടി. 
“ഞാന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വി 

ട൨രെ കൊണ്ടുചെന്താക്കാം"”. ല 
ക്കില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യനെ അദ്ദേ 

ഫം കൈകയ്ത്കുപിടിച്ചനടത്തി. 
പടിക്ക ലെത്തിയപ്പ്പോള്, വൈ 

ദികന് വിട്ടിനകത്തോളം വരണ 
മെന്ന് അയാള് അഭ്ൃത്ഥിച്ചു. “ബഹു 

മാനപ്പെട്ട അച്ചാ, ഒരു മിനിററു ക്ഷ 
മിക്കണേ, പന്നു കയറിട്ടുപോക 
ണേ. ഞാന് ഇന്നു രാത്രി ആരു 

ടെകൂടെയായിരുന്നയെന്ന് എന്െറ 
ഭായ്യ കണ്ടുകൊള്ളുട്ടെ.”” 

വേററുവാനുമായിരിക്കണം. 

ചൊവ്വാ. കൊലോസ്സ്റര 4:7-11 
റോമായില് പൌലോസിനോട 

കൂടെ പ്രവത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ച്ചി 

ല സ്നേഹിതയ്മപാരെക്കുഠിച്ചാണ് 
അദ്ദേഹം ഇവിടെ പായ്ന്നതു”്. അ 
വരെല്ലാവരും വിശ്വാസവിരന്മാരാ 

യിരുന്നു. തടവില് കിടന്ന ഒരാളി 

നോട്ട സമ്പക്കാ പുലര്ത്തുന്നതു് ആ 

പല്ക്കരമായിരുന്നു. എങ്കില്ലം അവ. 
൪ സന്തോഷത്തോട്ടകൂടെ അങ്ങനെ 
ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ സ്നേഫ 
മേറിയ കൂട്ടായ്മ പൌലോസിനു 
ധൈര്യവ്യം പ്രോത്സാഫനവും നല് 

കി. അവരെക്കുറിച്ചു” എത്ര വാത്സ 
ല്ൃത്തോടെയാണ് പൌലൃസ് 
സസോരിക്കുന്നതു”! അവരിലുള്ള ന 
ന്മയെ അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂര്വം 
ചൃണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒളിച്ചോടി 

പ്പോയ അടിമയായ ഒനേസിമോസി 

നേക്കുരിച്ചു് “വിശ്വസ്തനും പ്രിയ 
നുമായ സഫോദരന്"' എന്താണ് 

പറയ്ന്നത്. ആദ്യത്തെ മിഷനറി 
യാത്രയില് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോ 
യ മക്കോസിനെ വിണ്ടും 

ഠ് ി സ്വികരിച്ചു അവനെ പ്രത്യേകം 
കൈക്കൊള്വാ൯ കൊലോസ്സ്റ്യയി 
ലെ സഭയോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. 

സ്നേഫത്തിനെറയും അനുരഞ്ജന 

ത്തിനന്െറയും ആത്മാവാണ് ഈഭാ 
ഗത്തു നാം കാണുന്നതു്. കൊലോ 
സ്ത്യന് സഭയില് ഉണ്ടാകണമെന്നു 

താന് ആഗ്രഹിച്ച ഈ വിശിഷ്ടഗു 

ണങ്ങള് തനെറ പവെരുമാറതത്തി 
ല് പൌലോസ് മാതൃകയായി കാ 
ണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഭാഗേങ്ങളും 

സഫപ്രവര്ത്തകരുമായ ആളുകളോ 
ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ഏതുവിധ 
ത്തിലു ള്ള താണു? 
ബയധന്. ലുക്കോസ് 1:35 7--63 

വിശുദ്ധയോഫന്നാന് സ്നാപവ 
കന്െറ ഓര്മ്മ കൊണ്ടാട്ടന്ന ദിവ 
സം വായിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണു” ഇ 
ന്നത്തേതുര്. അഭിമാനത്തോട്ടം ലജ്ജ 
യോട്ടം കൂടെയല്ലാതെ യോഫന്നാ൯ 
സ്നാപകനെ സ്മരിക്കുവാ൯ ക 

ധിയ്യന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ജി വിതത്തിറ ന്റ സൃംധീ 
രമായ സാക്ഷ്യത്തെ ഓരത്തു 
നാം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു; അതേ 

സമയാ തന്നെ നമ്മുടെ ഭീരുത്വ 
വം ബലഫിനതയ്യം ഓരത്തു 

നമുക്കു ലജ്ജതോന്നുന്നു. യോഫന്നാ 

൭൫ 



ി 

] ൭ന്റ ഏററവ്യം വലിയ പദവിയ്യം 

ചൃമതലയ്യം കത്തവവിനെറ മൃന്നേ.ട। 

അയിരിക്കുക എന്നുള്ള തായിരുന്നു. 
അദദേപഫം ഭത്താവിനെറ വരവി 

ന്നായി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ഒരു 
ക്കി മാതാപിതാക്കമ്മാര്ക്കും അ 
ദ്ധ്യാപകന്മാര്ക്കും ഉള്ളു ഒന ചമത 

ലയം പദവിയ്യം ഇതുതന്നെയല്ലേ? 
യയവഹൃദയങ്ങള് കര്ത്താവിനെ 

സ്വികരിക്കുവാന് വഴി തെളിക്കുക 

യല്ലേ അവരുടെയും കര്ത്തവ്യാ? കു 
ട്ടംബപ്രാത്ഥനകള്, കുടടംബങ്ങളി 
ല്യം വിദ്യാലയങ്ങളിലുമുള്ള അന്തരി 
ക്ഷം മുതലായ കാര്യങ്ങളെ ക്രിസ്ത്രീയ 
മാക്കി ക്രമികരിക്കുവാനും നിയന്ത്രി 
ക്കവാനും നാം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധി 
ക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തിയമൂല്യങ്ങള്ക്കു 
ധൈര്യപൂര്വം സാക്ഷ്യം വഹിക്കു 
വാന് നമുക്കു കഴിയുന്നുണ്ടോ? 
വ്യാഴം. കൊലോസ്റത്റ്യര 3:12-15 

അപ്പൊസ് തോലന് തന്െറ സ 
ഹായികളുടെയും സഹപ്രവര്ത്തക 
രുടെയും ലിസ്ത്റ, തുടരുകയാണ്. 

കൊലോസ്സ്റ്യ, ലവൃദിക്യം ഹിയര 
“പ്പോലിസ് എന്നി മൂന്നു പട്ടണങ്ങ 
ളിലെ സഭകളുടെ മേത് നോട്ടത്തിനു 
ള്ള ചുമതല എവപ്പഫ്ര്രാസിന് ആ 
യിരുന്നിരിക്കണം. പക്ഷേ അവിട 

ത്തെ സഭകളെ സ്ഥാപിച്ചതും എ 

പ്പഫ് റാസ് ആ യിതന്നിരിക്കാം. 

പാൌലോസിനന്െറപല മിഷനറി യാ 
ത്രകളില് തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന 
ല്യക്കോസ് ഇപ്പോള് തന്നോട്ടകൂടെ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. യാതൊരു വിശേഷ 

ണവുമില്ലാതെ ദേമാസിനെറ പേര് 
മാത്രം പറഞ്ഞിടള്ളതു ശ്രദ്ധേയമാ 
ണ്. ഫിലോമോനുള്ള ലേഖനത്തി 
ല് ““എനെറ കൂട്ടവേലക്കാരനായ 
ദേമാസ്'' എന്നാണ് പൌലോസ് 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ദേമാ 

സിനെക്കുറിച്ചു് യാതൊരഭിപ്രായ 
വും പറയന്നില്ല. തിമോഥെയോസി 
നുള്ള രണ്ടാംലേഖനത്തില് “*ദേമാ 
സ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു 
എന്നെ ഉപേക്ഷിപച്ചിരിക്കുന്നു”” എ 

ന്നു പറയന്നു. തന്െറ ഈ ചെറുപ്പ 

ക്കാരനായ സഫപ്രവത്തകനന്െറ ആ 
ത്മീയവളര്ച്ചയെ പൌലൃസ് വി 
ക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയയം അയാള്ക്കു 

വേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കുകയും കഴിയ്യന്ന 
വിധത്തിലെല്ലാം അയാളെ പ്പോ 
ത്സാഹിപ്പിക്കയം ചെയ്തു കൊണ്ടിരു 
ന്നു എന്നുള്ളതു തീര്ച്ചയാണ്. ദേ 

മാസിന്െറ ആത്മീയാധ:പതന 
ത്തി പൌാലൃസിനു വളരെ കണ്ണി 
തമൃണ്ടായി. ആത്മീയജീവിതം ആ 

ി 

രംഭിക്കുന്നവര് പലരുണ്ട്. എന്നാല് 
ലോകത്തിനെ ആകര്ഷണങ്ങള്ക്കു 

വശംവദരായി ആത്മിയജിവിതം 

ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരും പലരുണ്ട്. അ 
വസാനത്തോളം സ്ഥിരതയോടെ 
നില്ക്കുകയാണ് ആവശ്യം. 

വെള്ളി. അപ്പോ. പ്രവൃത്തികള് 
20:22---32, 

പൌാലോസിന്െറ ജീവിതയാത്ര 
ധൃടെ അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയ 
തായി ഇപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിനു തോ 
ന്നി. ബാഹ്യമായ ചുറവുപാട്ടകള് 

ഹ്്ത്തുതന്നെ ആയാലം സന്തോഷ 
ത്തോട്ടം കൃതജ്ഞതയോട്ടം കൂടിയാ 
ണ് പൌലോസ് യാത്ര അവസാനി 
പ്പിക്കുന്നതു”. തന്െറ സ്നേഹിത 

ന്മാരെയും സഫപ്രവത്തകരെയ്യം 
പ്രാത്ഥനയില് ഓാര്ത്തുകൊണ്ടിരി 
ക്കുവാനും അവരില് ദൈവം ആ 

രാഭിച്ച പ്രവത്തനം ദൈവം പൂത്തി 
യാക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുവാനും അ 
ദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു യേശു 
ക്രിസ്തുവിനെ ദമഷ്ക്്രോസിലേ 
ക്കുതുതു യാത്രാമദ്ധ്യേ കണ്ടുമുടിയതു മു 
തല് അനുഭവപ്പെട്ട സ്നേഹവ്വം 
ശക്തിയും തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട 
ത്തിയതുപേ:.ലെ മററള്ളവരെയും 
താങ്ങിക്കൊള്ളു മെന്ന് പൌലോസി 

നു ഉവ്പരണ്ടായിരുന്നു. പാലോസി 
ന്െറ ആ ഉറപ്പ്ര് ഇന്നത്തെ നമ്മു 
ടെ ചുററുപാടില് നമുക്കും ലഭിക്കു 

വാന് തന്െറ അനുഭവസാക്ഷ്യവും 

മാദ്ധ്യസ്ഥ്യവും നമ്മെ സഹായിക്കു 

ട്ടെ. 
ശനി. കൊലോസ്സ്റ്യര 19-12 

ദിവസം പ്രതിയുള്ള നമ്മുടെ ജി 

ഞങ്ങള് വാത്തിട്ടുള്ള 

വിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും പരി 
ശുദ്ധാത്മാവിനന്െറ ശക്തിയാല് ന 
മുക്കു അനുഭവപ്പെട്ടത്താവുന്നതുമായ 
ചില സത്യങ്ങളെ വിണ്ടും. നമ്മുടെ 

ശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടവരാനായിട്ടാ 
ണ് ഈ ലേഖനത്തിന്െറ ആദ്യഭാ 
ഗത്തുള്ള ഈ വാക്യങ്ങള് ഒരിക്കല് 
കൂടി വായിച്ചതു”. 1) ദൈവത്തി 
നെറ വിക്ഷണകോടിയിമനിന്നു* 

എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കാണുവാ 
ള്ള കഴിവാണ് പരിജ്ഞാനം. സ്വ 
യത്തില് അധിഷ്ടിതമായ ജീവിതം 
നിരാശാജനകമാണ്. എന്നാല് 
ദൈവത്തിന്െറ ഇഷ്ടം അറിയണ 
മെന്നാഗ്രഫിക്കുന്ന ആളിന്െറ ജി 
വിതത്തിലാവശ്യമായ വെളിച്ചവും 
നടത്തിപ്പ,ം ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല. 
2) ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരി 
ജ്ഞാനത്തി൯ വളരുക. ഒരു ക്രി 
സ്ത്്യാനിക്ക് ആത്മിയഷിവിതത്തി 
ലൃള്ള വളച്ച പ്രതികൂലസാഫച 

രൃങ്ങളില് പോലും സാദ്ധ്യമാണ്ട്. 
നാം ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം കൂട്ടത 
ലായി അറിയുന്നുവോ അത്രമാത്രം 

തന്െറ ഉദ്ദേശങ്ങള്ക്കായി നമ്മെ 
ഉപയോഗിക്കുവാന് ദ്ദൈവത്തിനു 
കഴിയും. 3) ദൈവ തഞിന്െറ 

പൂര്ണ്ണുശക്തിയി ല്നിന്നു ബലംപ്രാ 

പിക്കുക. നമ്മുടെ ബലഹിനതകള്ൾ 

ദൈവം അറിയുന്നു. നമ്മുടെ ബല 
ഫഹിനതകളാലാണ്ട് ദൈവത്തിന്െറ 
ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതര്. എ 

നെറ കൃപ നിനക്കു മതി” എന്നു 
പെലോസിനോ; പറഞ്ഞതുപോ 

ലെ ദൈവം നമ്മോട്ടം പറയു 
ന്നു. 

പിള്ള!മണ കരാ 
കേക്ക്പാത്രങ്ങള്, ഉതളി, 

ചേങ്ങല മുതലായ ഉരുപ്പടികള് ഭംഗിയായും, ഉത്തരവാദിത്വത്തോട്ട 
കൂടിയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 

ബാംഗ്ല,൪, സേലം, ദേവക്കോട്ട, രാമനാട്ട് വിതുമുനഗര് മുത 

ലായ സ്ഥലങ്ങളിലും, കേരളത്തിലുള്ള അനേക 

മണികള് 

കത്തോലിക്കാപളളിയിദലയ്യം, തിരുവല്ലാ 
ലേയ്യം മറവും വലിയ മണികളുടെ ശബ്ദം, ഭംഗി ചേരുവ ഇവയെപ്പ 

വാരപ്പ്, പൊലിയാവികൂക്കു്. 

പള്ളികളിലും 
കാണാവുന്നതാണ്. ഞാറയ്ക്കല് 

പാലിയേക്കര പള്ളിയി 

ററിയുള്ള സാക്ഷിപത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കാററ്ലോഗിന്ന് 
15 ൩. പൈസ: സ്റ്റാനയുസഫഹിതം ആവശ്യപ്പെടക. 

ലി 

107 വള്ളക്കാലില് ഇന്ഡസ്ര്രിസ് , മഠന്നാര് 
(2007൦ "ലില്ലി 1. ൧. 1.1. 

(ജനറല് മാനേജര്) 

ചര് ച്ച്വീക്കിലി 



എന്തിനണ വായിക്കുന്നതു ? 
പൃത്തേഴുത്തു രാമമേനോന്൯ 

എഴുത്തും വായനയ്യം,പുവ്ംാ കാ 

യയയ പോലെയാണ്; പുൂവ്യ,ണ്ടായ 

തിനുശേഷം കായ്ച്, എഴുത്തുണ്ടായ 

തിനുശേഷം വായന. എന്തിനാണു 
വായിക്കുന്നത്”? ആ സമയത്തും 
കൂടി ആദായകരമോ, ലാഭകരമോ 
ആയ വല്ലതും വേറെ ചെയ്തകൂടെ? 
മരച്ചീനി നടുന്നതും, ബീഡി തെറു 
ക്കുന്നതും, സിനിമാനോട്ടിസ്ററ വിത 
രണം ച്െെയ്യന്നതുംകൂടി വായിക്കു 
ന്നതിനേക്കാള് ലാഭകാരണമല്ലേ? 
കയ്യിലുള്ള കാശ്തുകൊടുത്തു, കണ്ടവ 
തടെ പുസ്തകവും പത്രവും വാങ്ങി 
വായിക്കുന്നതു മഹാ വിഡ്ഡിത്ത 
മല്ലേ? വിശപ്പിന്െറ വിളിയും, കാ 

മത്തിനെറ കളിയും എല്ലാററിനോ 

മുള്ള വെല്ലുവിളിയും ഇന്നത്തെ 
'സമ്പ്റദായമായിരിക്കേ വായിക്കാ 
നെന്തിനു മിനക്കെട്ടന്നു? 

എന്തിനാണു് ഉണ്ണൂന്നതു്; എന്തി 
നാണു” ഉറങ്ങുന്നതു”; എന്തിനാണു 
കളിക്കുന്നതു: എന്തിനാണു വസ്തം 

ഞായര്. ലൃക്കോസ് ട:1--11 
ജീവിതത്തിലെ വലിയ അനുഭവ 

ങ്ങളില് ഒന്നിനെ വര്ണ്ണിക്കുന്ന 
ഒരു സംഭവമാണിത്. മനുഷ്യന് 
അവനെറ സ്വന്തശക്തിയില് സാ 
ദ്ധൃമാകാത്തതിനെ ദൈവം തന്െറ 
കൃപയാല് സാദ്ധ്ൃയമാക്കിത്തിക്കുന്നു 
എന്നുള്ളതാണ് ആ അനുഭവം. .:നാ 

3ഥാ, ഞങ്ങള് രാത്രി മുഴുവനും അ 
ദ്ധവാനിച്ചിട്ടം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല” 
എന്നു പത്രോസ, പറയന്നു. &:എ 
'കില്യം നിന്െറ വാക്കിനു ഞാന് 
വല ഇറക്കാം.” എങ്കിലും” എന്ന പ 
ദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ 
“ത്രോസ് യേശുവിന്െറ വാക്കിനെ 
വിശ്വസിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാ 
സം സന്നദ്ധനായി. അപ്പോൾ ആ 
തആതകരമായ ഫലം സിദ്ധിച്ചു. 
“ദൈവത്തിന്െറ സഹായാ കൂടാതെ 
ക്രിസ്തിയജീവിതം നയിക്കുക സാ 
ദ്ധ്ൃമല്ല. ദൈവത്തില് പരിപൂര്ജ്ു 
മായി ആശ്രയിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന 

ക്രിസ്തീയവേലയയും സഭാസേവനവു 
“മെല്ലാം നിഷ് പ്രയോജനമാണ് . 
“ദൈവത്തെ മറന്നുള്ള സ്വയാശ്രയ 
മാണു് നമ്മുടെ പരാജയത്തിനും 

.ബലഹിനതന്ത്കൂമുള്ള പ്രധാന കാര 
൫൬൩൦, 

ജൂണ് 1 

ധരിക്കുന്നത്? അതിനു തന്നെയാ 

ണു് വായിക്കുന്നതും! അതെങ്ങനെ 

യാണു്? ഉണ്ണുന്നതിനു പകരം വാ 

യിച്ചാല് മതിയോ? ഉറക്കവും, കളി 
യ്യം, ഉടുപ്പും പോലെയാണോ വായ 
ന? ഇതൊരു കടാകഥ പോലിരി 

ക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല; ഇതിലൊരു കട 

വുമില്ല, കഥയമില്ല, കഥയില്ലായ് 

മയ്യമില്ല. തനി കാരൃയമാണീ പറ 

ഞ്ഞത്. എങ്ങനെ എന്നു നമുക്കു 

നോക്കാം. 
എന്തിനാണു” ഉണ്ണുന്നതു്? ദേഹ 

ത്തിനു വളര്ച്ചയ്യം ശക്തിയും ഉണ്ടാ 
കുവാന്. വായിക്കുന്നതു ബുദ്ധിക്കു 
വളര്ച്ചയും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുവാ 
ന്. ബൃദ്ധിയില്ലാത്തവന്െറ ശരീരം 
കൊണ്ടെന്തു കാര്യം. അവന് വെ 
റു പോത്തന്" ആയിരിക്കും. വ 

ണ്ടിക്കാളകള് വണ്ടിവലിക്കും. എ 
ന്നാല് അവ വണ്ടി “തെളിക്കില്ല.”” 
കാരണം, അവധയ്തു ശരീരശക്തി 
മാത്രമേ ഉള്ള. ബൃഭ്ധിശക്തിയില്ല. 
അവയ്ക്ക് ണു മാത്രമേ ഉള്ള. വാ 

യനയില്ല! അപ്പോള് സ്പഷ്ടമായി 
ല്ലേ, എന്തിനാണു ഉണ്ണുന്നതെന്നും, 

എന്തിനാണു പവായിക്കുന്നതെന്നും. 

ഈണു ശരിരത്തിന്െറ ഭക്ഷണം, 
വായന ബ്യൃദ്ധിയടെ ഭക്ഷണം. 

അതു ശരി. എന്നാല്, ഉറക്കം 
പോലെയാണ് വായന എന്ന 

സൂചനയുടെ അര്ത്ഥം മനസ്സിലായി 

ല്ല. പറയാം.എന്തിനാണുറങ്ങുന്നതെ 
ന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കു. ക്ഷീണം 
മാരാന്, വീണ്ടും പ്രവത്തിക്കുന്നതി 

നുള്ള ശക്തിയുണ്ടാവാന്൯. എന്താ 
ണാ ക്ഷിണം? ഓരാ കായക്സേശ 
ങ്ങള്”കൊണ്ടുസംഭവിച്ചവമയ്ക്കായ്ക” 
അതു തീരാന് ഉറങ്ങണം. ഉറങ്ങി 
യില്ലെങ്കില് വീണ്ടും പ്രവത്തിക്കാ 
നുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകയില്ല. അതു 
പോലെയാണു വായനയും. മനുഷ്യ 

വിവി ന്െറ മനസ്സും ബ,ദ്ധിയ്യം, 
ധങ്ങളായ ലോകവ്യൃയവഹാരങ്ങളി 
ലം, ചിന്തകളിലും പെട്ടു കരകാ 

ണാതെയ്യം വഴിതിരിയാതെയും 
ക്ഷിണിക്കുമ്പോള്, ആശയും ആവേ 

ശവും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ 

ള്, മനോബ്യ,ദ്ധികളുടെ ആ ക്ഷി 

ണം തീര്ന്ന് ആശയെ ഉദ്ദീപിപ്പി 
ചു വിണ്ടും ആശ്വാസപുവ്വമുള്ള അ 
ന്വേഷണം തുടരുന്നതിനുള്ള വിശ്ര 

മവും വിശ്രാന്തിയും നല്കുന്നത 
ണ് വായന. അതിനു സമം മറൌൊാ 
ന്നുമില്ല. അന്യാപേക്ഷ കൂടാതെയും 
അധികച്ചെലവില്ലാതെയും സ്വയം 
സേവിച്ചു മനസ്സമാധാനവും, ബം 
ദ്ധിവികാസവും സമ്പാദിക്കാന് സ 
ഹായിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാഷധമാ 
കുന്നു വായന! ഉറക്കം ശരിരത്തി 

നു വിശ്രമവും ശക്തിയും നല്കുന്ന 

തുപോലെ വായന ബൃഷങ്ധിക്കും വി 

ശ്രമവും ശക്തിയും നല്കുന്നു. അ 

പ്പോള് സ്പൃഷ്ടമായില്ലേ, ഉറക്കം ശ 
രീരത്തിനെന്നപോലെ വായന മ 
നോബ്യ,ദ്ധികള്ക്കും അത്യാവശ്ൃമാ 
ണെന്ന്. 

ഇനി കുളിയടെ കായ്യമാണ്. എ 
ന്തിനാണു കുളിക്കുന്നതു”? എല്ലാവ 

രും ഉടനെ പറയം, ശരീരത്തിലെ 

അഗ്ൃക്കുകളെല്ലാം കളഞ്ഞു ദേഹ 
ത്തെ സ്വച്ഛവും സുന്ദരവും സൃഭഗ 
വയം ആക്കുവാനാണെന്ന്. അതിനു 

തന്നെയാണ് വായി ന്നതും. ഏ 
ന്നാല് വായന ശുദ്ധിയും സൌന്ദ 

യ്യവും കൊട്ടക്കുന്നതു ശരീരത്തിന്നല്ല. 
മുമ്പു പറഞ്ഞപോലെ ബുദ്ധിക്കും മ 
നസ്സിനുമാണു്. ഒരാഴ്ച കുളിക്കാ 
തിധന്നാല് അവന്െറ ശരിരം ദുൂഗ്ഗ 

ന്ധപുരിതവ്യാ രോഗാണുക്കൾ നിറ 
ഞ്ഞതും മുതൃവിലേക്കു നയിക്കുന്നതു 

മായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ല 

ല്ലോ. ആ സ്ഥിതിതന്നെയാണ്, വാ 

യന മുടക്കുന്നവനെറവയ്യം! അവന്െറ 
മനസ്സ് നാറിത്തുടങ്ങും. ബുദ്ധി “ഒ 
റുക്കുത്തി"” നശിച്ചുതുടങ്ങും. അചി 
രേണ അവന് മാനസികമായി ഒരു 
കുഷ്യരോഗിയായി, അവനെയും ആ 

ന്ൃരെയ്യം നശിപ്പിക്കും. കുളികൊ 
ണ്ട് അതൊക്കെ കൂടാതെ കഴിക്കാം. 

അവന്െറ ശരിരത്തെ സബന്ധി 
ച്ചെടത്തോള മെങ്കില്, വായനകൊ 
ണ്ട് അതൊക്കെ നിവാരണം ചെ 
യ്യാ. അവന്െറ മനോബുദ്ധികളെ 
സംബന്ധിച്ചും. 

അത്രയും സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും, 
വസ്തരധാരണവ്യം പൂസ്തുകവായനയ്യം 
ഒരുപോലെയാണെന്നു പറഞ്ഞുതു 

മനസ്സിലാക്കാന് പ്രയാസാ. ഒരുപ്ര 
യാസവുമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചു ചി 
ന്തിക്കായ്കയാണു്. എന്തിനാണ്ഞ്, 
മുണ്ടുടുടക്കുന്നതു്? രണ്ടാവശ്യത്തിനാ 
ഞ്. നഗ്നത മറയ്ക്കാനും അലങ്കാരമാ 
യിരിക്കാനും, ശരീരത്തിന്െറ നഗശ൩ 
ത മറശ്്യരാനുംം അതിനെത്തന്നെ 
മോടിപിടിപ്പിച്ചു മററുള്ള വര്ക്കും 
ഒരു സുഖമോ രസമോ തോന്നിപ്പുി 
ക്കുവാനും! അതിനു സംശയമില്ല 
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ലു ല്ലൊ. അതുപോലെ നഗ്നത മറഷ്ക്രാ 

നും, അലങ്കാരമണിയാനും തന്നെ 
യാണ്”, വായിക്കുന്നതും, എന്നാല് 
അതു, മററുസംഗതികളിലെന്നതു 
പോടെ ഇവിടെയും ശരീരത്തിന്െറ 

യല്ല, മനോബ്യ,ദ്ധികതുടെയാണെ 
ന്നമാത്രം. ജനിച്ചപടിയുള്ള ശരീ 
ര൦--നഗ്നമായ ശരിരം--വൃത്തിഫി 
നവം, അസ്ന്ദരവും, പ്രദര്ശനാര് 

ഫമല്ലാത്തതുമാണെന്നല്ലേ വെവ്പ്. 
അതുപോലെ, ജനിക്കുമ്പോഴത്തെ 

ആ മനസ്സിനെയും ബ്യഷദ്ധിയേയും 
അങ്ങനെതന്നെ നിര്ത്തിയാല് 

അതു വികൃതവും, വിക്ലവുമായിരി 

ല്ഒഠ. അതു നഗ്നമായ ശരീരത്തേക്കാ 
ള് ഉപദ്രവകാരണവും അപമാനക 
രവും, ലജ്ജിക്കത്തക്കതുമായിരിക്കും. 
ആ മനസ്സിനേയ്യം, ബ്ൃദ്ധിയേയ്യം 

നമുക്കു നല്ലനല്ല പട്ടട്ടപ്പുകള്ൾ ധരി 

പ്പിച്ചു ശുദ്ധവും സനുന്ദരവ്യം ആക്കു 

ണം. അപ്പോഴേ അതൊരു പ്രദര്ന 
നവസ്തൂവാകുകയ്യള്ള! അതു വായന 

കൊണ്ടതന്നെ സാധിക്കണം, വെ 
റും നഗ്നത മറയ്ക്കാനുള്ള ഉടുപ്പമാത്രം 

പോര. കുറെ ഭംഗിയും ഉറപ്പും മ 

൨൮൦ ചേര്ന്ന ഉട്ടപ്പുതന്നെ വേണം. 
അതിന്െറ ധാരണത്തിലൂും ചില 
നിഷ്ടകളും ചിട്ടകളും വേണം. ഒ 

ന്നും വായിക്കാത്ത൨ന്െറ മനസ്സും, 
മഴയേല്ക്കാത്ത മണലാരണ്യംപോ 
ലെ ശുന്യവവം ഭയാനകവവം ആകുന്നു. 
മഴയയണ്ടായാല്, ആ ആരണ്യയാത 
ന്നെ, സസ്ൃയശാമള സന്ദരമാവും. അ 
തൃപോലെ വായനയേല്ക്കാതെ മന 

ഭൂമിയായി കിടക്കുന്ന മനസ്സും, വായ 
നയാല് ശക്തവും സന്ദരവ്യം, സ്വ 

യം പവ്രകാശിക്കുന്നതുമായിത്തീതും. 
ഇങ്ങനെ നോക്കിയാല് ശരീര 

ത്തിന്ന് ണും ഉറക്കവും, കുളിയ്യം 

വസ്ത്രവുംപോലെയാണ് മനോബ്യ, 
ദ്ധിക്കു വായന എന്നു നിഷ്പ്രയാ. 
സം മനസ്സ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്ട്. ഇ 
വിടെ, മനോബ്യദ്ധികള് എന്നു ര 
ണ്ടെണ്ണുത്തെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു പറ 
ഞ്ഞൊല്ലം കായ്യത്തില് രണ്ടും ഒന്നുത 
നെയാണ്, രണ്ടം ഒന്നിച്ചപ്രുവ 

ത്തിക്കുന്ന. മനസ്സ് ബ്ൃദ്ധിയാല് നി 
യന്ത്രിക്കപ്പെടടന്നു. ബ്ദ്ധി, മനസ്സി 
നെറ ചാപല്യങ്ങളെയം ചാഞ്ചാ 
ട്ടങ്ങളേയുയം പരിശോധിച്ച്, വേ 
ണ്ടതിനെ നിശ്ചയപ്പെടുത്തിക്കൊ 
ട്ൂക്കുന്ന. ബ്യരദ്ധിയില്ലെങ്കില് മ 
നസ്സ്റം. മനസ്സ്ില്ലെങ്കില് ബ്യദ്ധി 
യും, കേവലം ,കായ്യരഫിതങ്ങളാ 

യിരിക്കും! അതുകൊണ്ട, ശരീരത്തി 

നെറ സ്ഥാനത്തു മനോബ്യദ്ധികള് 

പന്നു പറഞ്ഞു എന്നമാത്രം. വായ 
നയ്യടെ കാര്യം പറയ്യമ്പോഗള്. മന 
സ്ന്ലെന്നോ, ബ്,ദ്ധിയെന്നോ, ഒററത്തു, 
പറഞ്ഞാലും തെറെറാന്നുമില്ല. 

എന്നാല്, ഒരുകാര്യം പ്രത്യേകം 
ഓാര്മ്മവെയ്യ്േ ണ്ടതുണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ 
ണു്, ഉറക്കം കുളി, വസ്തം മുത 

ലായവയ്യടെ കായ്യത്തില് എന്നപപോ 
ലെ-- അല്ല, അതിലും വളരെ കൂട്ടത 
ല് ആ.യിത്തന്നെ---വായനയടെ കാ 

യത്തില്, പ്രതേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 
തുണ്ട്. ണു് ആവശ്യമാണെന്നു 

വെച്ചു, കണ്ടതൊക്കെ വലിച്ചുവാ 
രിത്തിന്നാല്, ആരോഗ്യവും ആയു 

സ്പൂം നശിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ഭക്ഷണം 
നല്ലതും ശുദ്ധിയുള്ള തുമായിരിക്കുവാ 
൯ ആരും ശരദ്ധിക്കുമല്ലൊ. ഉറക്കും 
ആവശ്യമാണെങ്കിലും, അതിന്നു ചി 

ല സമയ ഗ്ല്ലരിപ്പവും സ്ഥല ക്കിഫ്യവും 

ശയ്യോപകരണങ്ങളും കൂടി ആവ 

ശ്ൃമാണല്ലോ. കുളി ദേഫശുദ്ധിക്ക് 
അതൃന്താപേക്ഷിതമാ ണെങ്കിലും, 
വല്ല കാനജലത്തില്ലം അഗ്ുക്കുവെ 
്ളത്തിലും, ആതം ചെന്നു കുളിക്കാ 
റില്ലല്ലൊ. നഗ്നത മറയ്ക്ുകയേവേണ്ടു 
എങ്കില്പോലം, വല്ല കീറവസ്തവും, 

നാററമുണ്ടും ആരും നിവ്വത്തിയയണ്ടെ 

ങ്കില് ഉട്ടക്കാറില്പല്ലൊ. അതുപോ 
ലെ, വായന അത്യാവശ്യമാണെന്നു 
വെച്ചു, കണ്ണില് കണ്ട ചപ്പം ചവ 
൮൦, നാററപ്പ,സ്ലകവവം അഗ്ലിലാഭാ 
സകഥയ്യം വായിക്കാതെ പ്രത്യേകം 
സക്ഷിക്കണം. അബദ്ധത്തിലും അ 
ങ്ങനെ ചെയ്താല് വരാവുന്ന ആപ 

ത്തു നിവാരണമില്ലാത്തതാവും. ചി 
ത്ത ഭക്ഷണം ചെന്നാല് വയറുകഴ 

കി അതിന്െറ ഉപദ്രവം തിക്കാംം 
ഉറക്കത്തിനെറ സ്ഥലവും സമയവും 

തെററിച്ചാല്, പിന്നെ ഒഭിക്കല് 

അതു സുക്ഷിച്ചുചെയ്താല് മതിയാ 

കുഠ. പൊട്ടക്കുളത്തില് വിണുപോ 
യാല്, ഉടനെ നല്ല വെള്ളവും, സോ 
പ്പം ഉപയോഗിച്ചു് അതിന്െറ 

കെടടതി തീക്കാം. അതുപോലെ മലി 
നവസ്സുമെടുത്തുട്ടത്തുപോയാല്, അതു 
നിക്കിക്കളുയാം. എന്നാല് ഒരു ചി 
ത്ത പുസ്തകം വായിച്ചാല് അതുകൊ 
ണ്ദണ്ടാകുന്ന ദോഷം മാലിന്യം, ആ 
ജിവനാന്തം നിലനില്ക്കും! അതു 
മനസ്സില് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ബ്ദ്ധിയെ 
മന്ദിപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കില് വിക്രിപ്പി 
ക്കും. പിന്നെ ഒരിക്കയ്യം അതവി 
ടെനിന്നു് വിട്ടപോകില്ല. എന്നുമാ 
ത്രമല്ല, അതവിടെക്കിടന്നു, മൂട്ടയയം 
പേനും വര്ദ്ധിക്കുന്നതുപോലെ, മി 
നിറവിനു മിനിററിനു വര്ദ്ധിച്ചു 

വിഷമങ്ങള് വളരത്തുകയം ചെയ്യം! 
അതാണു്” വായനയ്യടെ ശക്തി. ച” 
ത്ത വായനകൊണ്ടുമാത്ൃം ചീത്ത 
യായിപ്പോയവര് എത്രയോ ഉണ്ടു്! 
സല്സാഗം പോലെ, സല്ഗ്രന്ഥ 
പാരായണവും കാമ്യവും കമനീയ 
വുമാണ്ട്. ദുജ്ജനസസ്സേര്ഗ്ഗവും ദു 
വൃഗ്രന്ഥപാരായണവും അതുപോ 
ലെ ആപര്ല്ലവും, അകത്തിനിത്തേ 

ണ്ടതും ആകുന്നു. എന്തിനാണു വായി 
ക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലലായതോടുകൂടി, 
എന്താണു വായിക്കേണ്ടതെന്നുംകൂടി 

ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നും വിശ്വസി 
ക്കുന്നു. 

എന്താണു വായിക്കുക എന്നുചോ 
ദിച്ചാല് “പുസ്തകങ്ങള്' എന്നു് ഉ 
ത്തരം പറയ്യം. നല്ല പുസ്തപുകങ്ങശ: 
വായിക്കണമെന്ന്, ഇതുവരെ പറ 
ഞ്ഞതില്നിന്നു സ്പഷ്ടവുമാണ്ട് . 
ജ്ഞാനപ്രകാശം ഇല്ലാത്തവന്, കു 
തടന്നു കണ്ണാടിപോലെയാണു പുസ്ത 
കങ്ങള് മനസ്സിനെറചക്രവാളുത്തെ. 

വിസ്തൃതവും, വിമോഫനവുമാക്കു 

ന്നതിനാണു നാം വായിക്കുന്നതെങ്ക 
ല്, അതിനു പര്യാപ്യമായിരിക്കണ 
മല്ലോ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള്.. 
ലോകത്തില് ശാശ്വതമായ സ്ഥാനം 

ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്ക്കു, നമ്മു, 
ടെ വായനയില് മാനയസ്ഥാനംത 

ന്നെ നല്കപ്പെടണം. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങ 

ള്, കാലത്തിനെറ കല്ലോലമാലകളി 
ല് കിടന്ന് മറിഞ്ഞിട്ടം, പരുക്കു പ: 

ററാത്തവയം, ഞെരുക്കമനുഭവിക്കാ- 

ത്തവയുമാണു്്! സരസ്വതിക്ഷേത്ര 
ത്തില് അടിച്ചുവാരുവാനുള്ള ചു. 
ലോ, റോമ൯കൈസരുടെ ചെങ്കോ: 
ലോ വേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ചാല്. 

ചൃല്ുമതി എന്നു പറയയമത്രെ “മോ 
ണ്ട്ടരെയിന്”'" എന്ന മഹാന്” അ 
നേകം തലമുറകള്ക്ക് ആഹ്ളാദ: 
വും ആശ്വാസവും നല്കീട്ടുള്ള വയാ 

ണു ““ഏാസ്സിക്കുകള്!!” അവയെ നി 
ന്ദിക്കാന് മാത്രമൊന്നും നാം ഇനി 
യയ വളന്നിട്ടില്ല. അവയിലെ വീ 
ക്ഷണഗതികള് വിശാലങ്ങളും, വി 
ശ്വവ്യാപകങ്ങളുമാണട്. അതുകൊ 
ണ്ടാണവ ചിരംജിവികളായതും 
അവജെല്ലാം വലിയവയാണു്. വ 
ലിയതൊന്നും വെവതെ ഉണ്ട:.യവ 
യല്ല. വെറുതെ കിട്ടാവുന്നവ യമല്ല. 
നമുക്കു ജീവിതത്തില് ഒരു കുററ! 

യോ, വിജാഗരി;യാ അവശ്യം വേ 

ണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ജിവി 
തം നിരാലംബവ്യാ, ശുന്യവയമാവും. 
കാററത്തിളകുന്ന വിജാഗരി പോയ 

ജനല് വാതലുപോലെയാകും! നിത്യ. 

ചര് ച്ചുവീക്കില 



ത്തയ്യം, 

ആവേശവ്യം 

“ജ്ഞാനത്തേയ്യം. 

യ്യം, 

“യി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഖിവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങള്, പ 

രിഭവങ്ങള്, പരി ഭമങ്ങള് മുതലായ 

“വയില് നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. 
ശാന്തിയും, സമാധാനവും, സ്വസ്ഥ 

ആശയും, ആശ്വാസവും, 
സമ്പാദിക്കാനുള്ള ദ 

ന്തനിര്മ്മിതങ്ങളായ മഹാസാധ 
ങ്ങളാകുന്നു, സല്ഗ്രന്ഥങ്ങള്. 

എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന 
ചോദ്യത്തിന്ന്”, ഒരു സുചനാമറു 

പടി പറയാനേ ഉവിടെ സാധിക്ക 
യ്യള്ളൂ. ഉല്ലാസത്തേയും, ഉപരിവി 

ഉന്നംവെച്ചുകൊ 

ണ്ട് വായിക്കുക എന്നാണു സാമാന്യ 

ഈിയമം, വായനയെ ഒരുകോവണി 

കയറുന്നതി നോട്ട് ഉപമിക്കാം.അതി 
ന്െറ ആരംഭം അവനവനെറ നി 

ലപാടില്നിന്നാണു ““ലെവലില്"” 
നിന്നാണു്. കയറിക്കയറ!, കോവ 
ണിയയടെ മുകളില് എത്തന്നു. ആ 

കയററം, ഭക്തേശകരമെങ്കിലും, അതി 
നെ ആനന്ദപ്രദവ്യം, അനായാസ 
കരവുമാക്കണം. ക്യറിച്ചെന്നാല 
ത്തെ സുഖവും, കാഴ്ചയും തൃഫ്ലി 
യും, എവറസ്ത്റാരോഫണത്തില് ടെ 
ന്സിംഗി”നുണ്ടായതിനേക്കാള് ക 

വിഞ്ഞതായിരിക്കും. 
“പൃസ്തുകങ്ങളാണു”് എന്നെ ഞാ 

നാക്കിയതെന്നു”"' പല പല മഹാ 

ന്മാരും പ്രത്യക്ഷമായും, പടരാക്ഷമാ 
സ്പഷ്ടമായും, വ്യംഗ്യമായും 

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ട്, നല്ല പുസ്തക 
ഞങളെ എത. നെറ തിരിച്ച്റിയാമെ 
ന്നുതുളു ചോദ്യത്തിനു", തത്ക്കാലം 
ഇത്രയേ പറയാന് സാധിക്കയുള ജു: 

ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരുവന് അവനന്െറഫഹൃു 
ദയത്തിന്െരയും, ബ്യദ്ധിയുടെയയം 

ശ്രദ്ധയയടെയും പുര്ണ്ണതയോട്ടകൂടി 
വായിക്കുമ്പോള് അവനു തന്നത്താ 
ന് തോന്നും, ആ ഗ്രന്ഥം ഉല്കൃഷ്ട 
“മോ, വൃജ്യമോ ത്യാജ്യമോ എന്നു. 
പരസ്യ്യാഭിപ്രായം പലപ്പോഴ്ചം 
സ്വാരത്ഥപരവും  ചഞ്ചലവും “കെ 

ട്ടിപ്പടുത്തതു""മായിരിക്കും. 
മഫാനായ മാത്യ ആര്ണോ 

ള്ഡ്, വായനക്കാരെത്തന്നെ രണ്ടാ 

വായിക്കു 

വാന്വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരും, ജു 
വിക്കു വാന് വേണ്ടി വായിക്കുന്നവ 
രം! ജീവിക്കുക എന്നുവച്ചാല് തി 
ന്നുകം, കുടിക്കുക, സഖിക്കുക, മരിക്കു 
ഷക്ഒക എന്നതല്ല അമ്ഥം. മനുഷ്യ 

നായി ജീവിക്കുക എന്നാണു്. ആ 
ദ്യം പറഞ്ഞതു”, മനുഷ്ൃജിവിതമ 
ല്ല. മൃഗങ്ങളുടെ ജിവിതമാണു്.എ 
നണാല്, നമ്മളില് അധികംപേരും 
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ഒരു കുഞ്ഞു കഥ ൯ 
വിനയത്തിനെൊ ഭുഷ 

മെ. 

നേരം പുലര്ച്ചയായി. വെളിയി 
ല് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. ഒരു നനുനനു 

ത്ത ചെറുകാററു” മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് 

അടിച്ചുകയറി. അദ്ദേഹം തുറന്നുകി 
ടന്ന ജനലിന്െറ പാളി ചാരിയിട്ട. 
അതിനുശേഷാ തിരികെവന്നു, ത 
നെറ പണിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രിക 

രിച്ചു 

““ഈ പണി ഇന്നു പൂത്തിയാക്ക 
ണം. എത്ര ദിവസമായി ഈപ്രതി 

മയയടെ പണിയാരംഭിച്ചിട്ട് 1” ആ 

മനുഷ്യന് തന്നോട്ടതന്നെ പാഞ്ഞു. 
യേശുക്രിസ്തുവിനെറ ഒരു പ്രത 

മ കൊത്തിയ ണ്ടാക്കുകയാണു് ആ 

കൊത്തുപണിക്കാരന്. ഏതാനും മാ 
സങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്വ 
ശ്രദ്ധയയം ആ ഒററക്കാരൃത്തില് മാ 

ഈ രണ്ടു വശഗ്ലത്തിലും ഉള്പ്പെടാ 

ത്തവരാണു്. നാം വായിക്കുന്നുമു 

ണ്ട്, ജിവിക്കുന്നുമുണ്ടു”. എന്നാല്, 

ഒന്നാ ആര്ണോള്ഡ് പാഞ്ഞതര 

ത്തിലല്ല! 

വായനകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങ 

ളെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ സ 

മാപ്ലികരിക്കാവുന്നതാണു്: മനുഷ്യ 
ന്െറ ശരിരത്തിന്െറ കഴതസ്വഭാ 

വങ്ങളേയും മനസ്സിന്െറ മക്കടസ്വ 

ഭാവങ്ങളേയും, ആത്മാവിനെറ ദി 
വ്ൃസ്വഭാവങ്ങളേയും, വെവ്വേറെ 

മനസ്സിലാക്കി, ആദ്യത്തെ രണ്ടിനേ 
യും മുഴുവനും, പുറത്തുകളഞ്ഞില്ലെ 

ങ്കില് കൂടിയും, പാട്ടില് നിരത്തി ഒ 
ട്ടുവില് പറഞ്ഞതിനന്െറ വികസന 
ത്തിനും, വിവര്ത്തനത്തിനും സഹാ 

യകങ്ങളാകുന്ന അറിവും, നെറിവും 

സമ്പാദിക്കലാകുന്നു പരമമായ ല 

ക്ഷയ. അതാണോ ഇന്നത്തെ വാ 
യനകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നു്, 

ഓരോ വായനക്കാരും ആരാഞ്ഞറി 

യേണ്ടതും അതനുസരിച്ചു പ്രവര് 
ത്തിക്കേണ്ഞതുമാണ്. മനുഷ്യനു വ 

യറു പ്രധാനമെങ്കിലും, കൈകള് 
മുഖ്യങ്ങളെ അില്ലാ അവയെല്ലാം അ 

വന്െറ ശിരസ്ത്റിനു താഴെയാണു" 
വര്ത്തിക്കേണ്ടതു”. മുഥങ്ങള്ക്കു മാ 
ത്രമാണു”് വയറും തലയുംഒരു “ല 

വലില്' ഉള്ളതു്!! 

ഗ്രന്ഥാലോകം 

ത്രമാണ്ട്. 
തന്െറ കലാസൃഷ്ടികളില് ഏററ 

വും മികച്ചുതായിരിക്കണം ഈ ക 
ലാരൂപമെന്ന്് ആ കലാകാരനു നി 

ര്ബന്ധമുണ്ട്. അതാണു് ആ ജോ 
ലിയില് ഇത്രയധികം അവഥാഡ 
മായി ശ്രദ്ധിച്ചു, ഈണും ഉറക്കു 
വൃംബലി കഴിച്ചു, മററു യാതൊ 

രു കാര്യത്തിലും താല്പര്യം പ്രദര്ശി 
പ്പിക്കാതെ, ആ പ്രതിമയുടെ പണി 
പൂത്തിക്കുന്നതിന് ഉത്ധാഹിക്കുവാ 

൯ കാരണം. ശൂലികയുടെ ഓരോ 
സ്റൂര്ശവും, ഓരോ വരയും വളരെ 
യധികം സൂക്ഷ്മതയോട്ടകൂടിയാ 
ണു് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യു 
ന്നതു്. വിശദാഹശങ്ങളില് ഗാഡമാ 

യ ശ്രദ്ധ ചെല്ലത്തി. 
അവസാനം, പ്രതിമയുടെ പണി 

തീര്ന്നു. 
കലാകാരന് ഒരു സുഹൃത്തിനെ 

ക്ഷണിച്ചു; “ഈ പ്രതിമ പരിശോ 
ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാര്ത്ഥ 
വും സത്യസന്ധവുമായ അഭിപ്പായം 

പറയണാ.”* 

ആ സുഹൃത്തു” സന്തോഷദത്താടെ 

വന്നു. പ്രതിമയെ ആവരണം ചെ 
യ്്കിരുന്ന ശീല കലാകാരന് എട്ടത്തു 
മാററി. ത്ഗതന് പ്രതിമയെ സൂ 
ക്ഷിച്ചുനോക്കി. അദ്ദേഹം ഒന്നമ്പര 
ന്നു. എന്താണു പായേണ്ടതെന്നറി 
യാതെ കുഴയ്യ കയാണദ്ദേഹം. 

കലാകാരന് ചോദിച്ചു: “എന്താ 
ണു കുഴപ്പം? നിങ്ങള്ക്കു” (ഇതു ഇ 
ഷ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നു ണ്ടോ?” 

എന്തു മവപടി പറയണമെന്ന് 
ചിന്തിച്ച് ഞര സുഹൃത്തു ക്ലേശി 
ച്ചു. ആ പ്രതിമയുടെ അളവെല്ലാം 
തെററാണെന്ന് ദ്ദേഹം കണ്ടും 
ശിരസ്സ് അസാനാരണമാം വിധം 
വലൃതാണെന്നു തോന്നി. തോ 
കള് സന്ധികളില്നിന്നു വി 
ട്ടനില്ക്കുന്നതുപോലെ. എങ്ങനെ 
യാണു് സത്യത്തില് തന്െറ അഭി 
പ്രായം സ്നേഹിതനെ അറിയി 
ക്കുക? 

കലാകാരന്, മറുപടിക്കു കാത്ത 
നില്ക്കാതെ, പരഞ്ഞു: **പ്ര്രിയ 

സ്നേഹിതാ, നിങ്ങള് ക്ലേശിക്കു 
ണമെന്നില്ല. ഇതു കണ്ടുകഴിയുമ്പോ 

ി 



റോട്ട റിപ്രസസിഡന്വ് 
റോട്ടറി ഇന്റര് നാഷണലിനെറ 

പ്രസിഡന്റായി മി. ഫാരോള്ഡ് 
തോമസ് (നൃസിലനവറ്്) തെര 

ഞ്ഞൊട്ടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

മോഷ് ടിക്കപ്പെടന്ന ഗ്രന”ഥം 

എഡ്യീ ആഷ്യന് എഴുതുന്നു; 
*“ ബൈബിള് വില്പന സബേന്ധി 

ച്ചുള്ള പല കഥകളില് ഏററവും 

വിചിത്രമായി എനിക്കു തോന്നീട്ട 
കളത്ര, പല പുൃസ്തുകക്കച്ചവടക്കാ 

അം തങ്ങളുടെ ബൈബിശള്സ്റ്റോക്ക് 

പൂട്ടി സുക്ഷിക്കുന്നതിനെറ കാരണ 

മാണു്. അത് ആദരവൃയകൊണ്ടല്ല; 

സ്വന്തം ശുചിത്വത്തെ പരിഗണി 

ച്ചുതല്ല. സ്വന്തം സരക്ഷിതത്വം ഉ 

ദദേശിച്ച മാത്രമാണത്. ഏററവുമധി 

കാ വില്ക്കപ്പെട്ടന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈ 

ബബിള് ആണ്. മാത്രമല്ല, ഏററവുമ 

ള് നിങ്ങള്ക്കെന്തു തോന്നുമെന്നു”് 
എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, 
അതു മന:;പൂരവമാണു”. പ്രതിമ അ 
ഞ്ങനെ നിര്മ്മിച്ചതിന് ഒരു പ്ര 
ത്യേക ഉദ്ദേശം ഉണ്ട്. 

“പ്രതിമ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അ 

ടിപ്പലകയിലേക്കു നോക്കൂ. രണ്ടു സ്പ 
ഷ്ധിരങ്ങള് കാണുന്നില്ലേ? കാല്മു 
ട്ടകള് വന്ത്മുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനമാ 

ണവിടം. അവിടെ മുട്ടകുത്തിനിന്നു 
കൊണ്ടു് നിങ്ങള് യേശുക്രിസ്തവി 
നെറ ഈ പ്രതിമയെ നോക്കൂു"”. 

സൃഫ്ൃത്തു കലാകാരനെറ നി൪ 
ദ്ദേശം അനുസരിച്ചു പ്രവത്തിച്ചു. 
അവിടെ നിന്നെഴന്നേററആസ്നേ 
ഹിതന്കലാകാരനെകെട്ടിപ്പിടിച്ചു: 

പ്രിയ സ്നേഹിതാ,യേശുക്രി 
വിനന്െറഈ പ്രതിമ നിങ്ങളുടെ ഏ 
റവയും വലിയ കലാസ്ൃഷ്ടിയാണ്ഞ്. 

ശരിയായ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്-- ക്രി 
പാദാന്തികത്തില്, മുട്ടിന്മേല് നി 

ന്മ്--നോക്കിയപ്പപോള് മാത്രമേ എ 
നിക്കതു മനസ്സ്സറിലായള്ളൂ'", 

കലാകാരന് മറുപടി പറഞ്ഞു: 

“അതേ, സ്നേഫിതാ, ക്രിസ്തു 
വിനെ, വാസ്തൂവത്തിലുള്ള തൂപോ 

ലെ കാണുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന 

സ്ഥാനം അതൊന്നു മാത്രമാണു്-- 

ക്രിസ് തപാദാന്തികത്തില് മുട്ടിന്മേ 
തനിന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ 

നോക്കുക". 
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ളമ, ഈ ഉപദേശം 

വാരത്തകന 

ധികം മോഷ്യിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥവും 

അതുതന്നെ." 

ത്ൃയായങ്ങ ളെപ്പുററീ നെഹ”൨ 

മനുഷ്യനെറ പുരോഗതിയ്യടെ മാ 
൪ഗ്ശൂത്തില് വിലങ്ങടിച്ചു നില്ക്കുന്ന 
തിനോ വളച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്നതി 
നോ മതത്തെ അനുവദിച്ചുകൂടെന്നത് 
പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു ഭക്തപ്പരി 
ല്വച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കൊന്ത ജപിക്കുക മാത്രം മനുഷ്യ 
നെ എങ്ങും എത്തിക്കുന്നതല്ല. 

ക്ഷേത്രങ്ങളില് ബലി കഴിക്കുന്ന 
സമ്പ്പദായത്തെ ശ്രി നെഫ് ൨൮ അപ 
ലപി 

ഇന്നു മനുഷ്യനില്നിന്ന് ആവ 

ശ്യപ്പെടടന്ന ഏററവും വലിയ ത്യാ 
ഗംം മനുഷ്യപൃരോഗതിക്കുവേണ്ടി 
സുഖസൌരകയ്യങ്ങള് തൃജിക്കുകയെന്ന 
താണെന്നു” അദ്ദേഹം ചൃണ്ടിക്കാ 

ണിച്ചു. 

ഭാര്യയെ സഹായക്കുക 
പാത്രം തേച്ചുമെഴക്കുക തുടങ്ങി 

യ വീട്ടുജോലികളില് സ്വന്തം ഭായ്ക്ക 

മാരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രസി 
ഡന്റ ടിറേറാ യഗോസ ളാവിയ 
യിലെ ഭത്താക്കവയ്മാരെ ഉല്ബോധി 
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സാധാരണയായി അട്ടക്കളപ്പുണി 
യെ പുച്ച്ിക്കുന്ന ഭത്താക്കന്മാരോട്ട 

““സെനാദാനാ 

സ്*' എന്നൊരു വനിതാ മാസിക 

യക നല്കിയ ഒരു - ഇ൯ന്റര്വ്യൂയിലാ. 

ണ് നല്കിയത്. 
ദിവസംതോറുമുള്ളു ജോലിക്കുപു. 

റമേ, വിട്ടജോലിയ്യം കുട്ടികളെവളു 
ത്തല്യം നടത്തേണ്ടിവരുന്നതിനെറ 
ഫലമായി ഭായ്യമാര് ക്ലേശിക്കേണ്ടി 
വരുന്നുവെന്നതാണ് വിവാഫബ 
സ്ധങ്ങള് ശിഥിലീകൃതമാകുന്നതിനു 
കാരണമെന്നു” ടിറേറാ ചൃണ്ടിക്കാ 

ണി 
“ജോലികഴിഞ്ഞു” വീട്ടില് മടങ്ങി 

യെത്തുന്ന ഭായ്യയെ തനിയെ വീട്ട 
പണിക്കു തള്ളിവിട്ടകൂടാത്തതാണ്ട്. 
ഇരുവക്കും ചെയ്യത്തക്കവിധം വീട്ട 
വേല വിഭജിച്ചുചെയ്യണം കക മ 

ടുംബജീവിതത്തി൯ ഭായ്ക്ക്കും സമ 
യം ലഭിക്കത്തക്കവങ്ത്ും അവളേ. 

സഫായിക്കേണ്ടതാണ്ട്.”* 

ഒരു യാത്രഅയപ്പ' 
ഭിലായി, ബോപ്പ്ാ൯ എന്നീ ഇ 

ടവകകളുടെ വികാരിയായി കുഴി 

ഞ്ഞ 1 1/2 വര്ഷക്കാലം സേവന 

മനുഡഷ്യിച്ച റവ. ഫാ സി.ജെ. ഉമ്മം 
നന് ജൂണ് 7ാനേ- വി. കു൪ബ്ബാനാ 
നന്തരം ഭിലായി ഇടവകക്കാര് ഒരു. 

യാത്രയയപ്പ് നല്കി. വൈസ് പ്ര. 
സിഡന്റ് ശ്രീ ഫിലിപ്പ് മാത്യ 
സ്, വികാരിയുടെ സേവനമനസ്ത 

രയെ അഭിനന്ദി 
ഭിലായി ഇടവകയ്ക്ക് ഒരു ആരാധ 

നസ്ഥലം പണിയുന്നതിനായി ഒരേ 

ക്ക൪ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടണ്ട് പ: 
ളിപണി എത്രയും വേഗം സാധി 

സുറിയാനി ക്രിസ്ല്യാനികളുടെ 

൬മസ ക്കാരക്രമം 
സര്വ്വ നമസ്ക്കാരങ്ങളും ക്ൃതോയയം കുര൪ബാനക്രമവും ചേന്നതു” 

(അച്ചടിയില്) 

കൃതോയയം കര്ബാനക്രമവും മാത്രാ 7 

വിവിധകച്ഛറില് മെച്ചമായ കാലിക്കോ ബയന്റിംഗ് 

(യോ... ഘാ ജെ പ്പ. ച. 

ചി.ബി. 6 

പളുക്കികശക്കും സണ്ദഡേസ്ക്കൂതുകള്ക്കും വ്യാപാരികള്ക്കും 
ആകര്ഷകമായ കമ്മിഷന് 

ആവശ്യപ്പെടുക; 

മനോരമ പബ് ളിഷിംഗ ഹസ് 

കോട്ടയം - 

ചര് ച്ച്വ ക്കിലി' 



ഷ്യ 

തൂ൧ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 30 
ചതുരശ്രമൈല് വിസ്ത്റിരണ്ണൂം വരു 
ന്ന പ്രദേശമാണു ഭിലായി ഇടവക 
തതൂള്ളതു്. അവിടെ മുഴുവന്സമയ 
വയം പ്രവത്തിക്കുവാന് തക്ക ഒരുപ 

ട്ടക്കാന്െറ ആവശ്യകത വളരെയാ 
[നി 

ണാ. 

രാജാ സർ മഹാരാജസിങ്ങ് 

രാജാ സര് മഹാരാജസിഗോ്ജൂണ് 
6-ാംനു- രാത്രി നിര്യാതനായ വിവ 

“രം റിപ്പോര്ട്ട ചെയ്തിരുന്നുവല്ലൊ. 
ക്രിസ്തരീയസമൂഹത്തിനൊരു നേതാ 
വിനെയാണു് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ച 
രമംമൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹ 
വും റാണി മഹാരാജുസിങ്ങും ആദ്യ 
കാലം മുതല്ക്കേ ക്രിസ്തിയസമൂഹ 
ത്തിന്െറ കാര്യത്തില് സജിവമായ 
താല്പര്യം പ്രദര് ശിപ്പിച്ചുപോന്നിരു 
ന്നു. സഭാകാരൃത്തില്ലം സഭൈകൃവ്ര 

'ശര്നത്തിലും രാജാ, മഫാരാജസി 
'അ്ങദിന് ആഴമേറിയ താല്ലരൃയമാണു 
ണ്ടായി രമന്നതു്.മുമ്പബോംബെയില് 
വച്ച്ര് മാര ഒസ്പാത്തിയോസ്തിദു 
“മേനി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്ശിച്ച 
സന്ദര്ഭത്തിലും ഥലങ്കരസഭയിലെ 
വഴക്ക് അവസാനിച്ച് സമാധാനം 
'പുന:സ്ഥാപിതമായിക്കാണുവാന് 
അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച 
“വിവരം ആയിടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളില് 

വായിക്കുകയുണ്ടായല്ലൊ. ) 

മലബ്ബറിലെ പള്ളികം 

മാര് ഒസ്താത്തിയോസ് തിരുമേനി 

യുടെ കല്പ്പന 

കോഴിക്കോട്ട്, ജൂണ് 12 

മലബാര് ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോ 
ഷചീത്താ മാര് ഒസ്താത്തിയോസ്തിരു 
“മേനി, വികാരിജനറല് വടക്കേട 
ത്തു തോമസ്കത്തനാക്കു നതകിധ 
രു കത്പ്പനയില് ഇപ്രകാരം കാ 
ണ്ന്നു: 

പ്രിയനേ, മലബാർ ഭദ്രാസന 
ത്തിലെ പള്ളികളില് ബഹുഭ്ൂരിഭാ 
ഗവം കേവലം പുല്ലാ മുളയയകൊണ്ടു 

ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണല്ലോ. അവയു 
ഒട ഉദ്ധാരണത്തിന് മലങ്കരയിലു 
കള സാമ്പത്തികകഴിവുള്ള പള്ളി 
കള് മലബാറിലെ ഓരോ പള്ളിയു 
൭ട ചുമതല ഏറെറട്ടത്തു” സഹായി 

്മകയോ പണവും സാധനസാധഗ്രി 

കളും തന്നു സഹായിക്കയോ ചെ 
സില്ലെങ്കില്, ഇതരസഭകളുടെ ആ 

ജൂണ് 21 

1451" ൧51൧ (.11പട്ച് 01% ന 
1 ൧1.4. 11011701 

൬൧. 2, ൬. 2ാടഴം൩ദ൩ഠിദ൩ 

1 ഠപവ്ലഹഠ൦ 0൩൩ടാനഠറ്റര്ി 10 
11ട ഠോറടല്യ൦ന 0ഠറ1ടട ൧൦ ടു 
1നിറ്൭0 129 ൨൦ 470010 റഠമ്ഥലി 
ല് ൨൩൨൧൦൨൭5 റ ൨൦ "ഠ൧ര് ൨ 
(ംേര് ഫര് നട 110൧൦ "ച്ലിട 0 14൧൧." 
11 ൬൮5 ടഥഇ2ടട16റ (൨ ൨൦ 6൮൧൧0൦ 
0 ്ട ട൮ഠ% ടീഠാധഖിഠ 1൨൭ നാന ൨൦ 
ന്ടഥ്ഫ , ൩൩065൧0൩ ധ് 11൨൦ 
നമധന൦ ലര് റിട്ഥ റ! നദണ. 1 ൦ 

ഒ മട ാ 0൦ "ന്ധ്ര്ധ ടിഡി 
നെററദടിമട ൧൦ /ഠ11ഠബ്ഥള 25൧൦05 വ് 
൧൦ 0൦: (1) 1൩൦ ട൦2൧01൨ 07 
ഇഴ ഠഇഠിച്ിഠനട 1൩ മഠ റ്ടവന 
2൦11൮0൩5 ൭5 നലിടഠടറി ൧ 11൦ സലിയടെ 
0൨൭ നാറി നദ൩ 1൩ ൪ട1൭ ൭0൦05 ചാര് 
ടലലി്ട 0 7ല്വടട. (9) 1 2801ംചി 
൩0൦15൧൧010 ൨ നദ 200 ടഠലിട7 1൩ 
0൩ഗമന്ടഠ൩ ൬൩൩൨ മനം ൬൦൩ 
റ്ന്ടവദ 0നേ൦ോ(ട മട 7സപ്വ്ലറി 1൩ 
1൫൦ നഴചി/നല 001൩5 0! ല്ര്യധ്ടനം 
0റിവ്ട൩ബ, [ടിന 60-1൨ ൧൭൩ 1൧0൭ 
0-7. (3) 71൦ ഗടപ്ഴ ന/67൭൧൧0൧ 
0! നേമനല്ന£ ടാല്ദ! 1ഠിലദിട മറ 7൦. 
൬25൦5൩ 2ഇലി1ല്ഠാധട ലാലില്ട 0൩ 69൨൮ 
0൨൦൧. ബ്ലാ നല 1 ഠനേറടി!ഥളിഴ 
൬൩൦ഠടടടമ്സ് 007 ൮൭00 ടഡഥഴ ചി! ൧൭1൭൩ 
7ലല്ഠനട, 12ഠിധറദ്ന£ 0 ൬൩, അസ 
ല്ലെ 0 ൧൭1൩ ടാവ്- (4) ൩൦ 
1100722൦ ൧൦൦0 107 76120൧ ൨൨൦ 1ന- 
ട്ട വ് സ്ടടഡറ് 0 2൦ നസറിയ 
1൦ ൨ ൨൦ 10 0സേഇ൦ഗ്ട്ഠ ൨ 
ന്ടഥ്ട 1൩ 027 1൭നഠിട, ടഠ ൨൭ ൯൩൭൦ 
൩൮൭ ഠാ ധടിഴ ഡലാഡ്ഥ, 10 നില 
൧൭"ണട ൨ 1/൦ ൭൩0 ിനടടട 10 ടല 
പിട 0 ൨൦ ണിട വ് 'ഇ൦ഥഠ്ടന” 0൩ 
06൦ ഠന൦ 109൦00, 00 1൩൨൦ റിഫാഇ ല് 
ഒ ഇഗല്ടന, 0൩ ൨൦ ഠ0ല- 

1൨൦൦-07 20 

12 760270 0 1൩-02 ഷി ദ് 

ക്രമണത്തില്നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടക 

പ്രയാസമാണ്. ഭദ്രാസ നകേന്ദ്രത്തി 

ല് ഫഞ്ടില്ലാത്തതിനാല് പുരോശ 
മനപ്പവത്തനങ്ങള്ക്കു സാദ്ധ്ൃതയി 
ല്ലല്ലോ. പള്ളിയുടെ സഹായാര്ത്ഥ 
വും കേന്ദ്രഫണ്ടിന്െറ സംഭരണാ 
ത്ഥവും പള്ളികളും സാമ്പത്തികക 

ഴിവുള്ള വ്യക്തികളേയും സമീപി 
ച്ച് മലബാര് ഭദ്രാസന കേന്ദ്രഫ 
ണ്ടിനുവേണ്ടി പണം പിരിക്കുന്ന 
തിനു ഈ കല്പ്പനമൂലം തന്നെ ഞാ 
൯ അധികാരപ്പെട്ടത്തുന്നു. ഈ മാ 
സം 12-ാം തീയതി കൂടിയ എപ്പി 
സ്സ്റോപ്പുല് സുന്നഹദോസ് ഈ കാ 
ര്യം അനുവദിപച്ചിട്ടുക്ളതാകുന്നു. 
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]ഗ്ടട്റാന 320 9, ൨6 ഠോണസ്പ്ടട!ഠന 
സവ് ഠ1ടഠധടട൦റര് വവ്ട 1ടടധട 070221 
2 0 1൦ ഠബ്൦ാഠേ ദ ഠ66ലിടഠി ലിന 
07 സ്ഥയചി ൩ടിറ ഞഅഠാന£ ഗനധലിട, 
20൨ 1൨ ൨൦ 65 ൧ 1൩ ൧51൭, 10 
2൦ന് 1൨൦ 10] ബ്്ടടിഠറദന7” 5൦ 
2 മി 1ഡേലിടം “സഗ ട൦നാഥല ഡം," 
05 ബ്ടടിഠ ട2/൦0, ൫൭ "൨൦ നല 
0 ല്ഡ്നഇ ൭൩൪ ൧൦൦6യ്ഥ£ ൦ 7൦0000 
11 10൦7-01൨2൩ ൧1൪ 15 ഗഠേനാല്ഴംഠ 5 
ഒ ലിയ വ് ദ്ഥാര്ട 27 യ൦210൩൬ 
01൩൦൭5 [07 ൪൦ ൧ഠ15/ഥ്നഉ ഡാ വ് (൨൦ 
ഠ7മന1ടമ0ഠ0 ഠി ൩൭൦0൭ യല 
വ് യടചിം 0൩൨, 2 1ട 125 മുട 
ല്യോദ്ട 0! ഗ്ന ടല്/-നി്ഭഠധടഥടടട 
02 ൨5 ഠന൦ 102൩0 ബര് ഠി 0൩ 
൦ 0൨൦൧, ഒട മഥ ഠ0൨ല൦ ദ(ഠനലി/ദധി൦ 
൧1 ദ ന൩ന൦- 02൬൦൭൦൩1൦2] 1൩:൦൧ 

01൧൦൨ ൧൪ സ്ധട 207 ൧3 ൨0൦ ല് 
൬62൦1൮ മട 2 ല്ഡ്ഥഇ 097 ഠഥ൦ ഇ0ധാ 0 
0നധ൦൦േടട ഒന മ ന൦:ല്ഡ്നഉ 109 ലട 
1/7 ൯൭൭0 0 നഠാബ്ചിടം 1൨൭൧൧ 07 ഴം 
000, 00൨ റ്ഴടിചേ! ഛഹഠ് ടല൮ല്ഡലിം 
ബ്ബ റ0ബട൧ ൩൭5 ൩ 0111230൧ €ഠ 
ട്രൂല൦ം 0൧൧ ൧0൩൬൩൦ ൮ 0൭ ടഠ 
റിഴിടഠര് ടല യട 0 ഥഠി൦ട(൧് 
0൧൧1൩ ൨൦ ൫1൭൩ വ്നല£ ൨ 070506 ൨ഠട൭ 
068 2 ൯൩ ചാര് നാട 2 ഒ ദിടലാഠ 
൧൦ 227൦ ഠ്ടാടധ്ടഥ7£ 12 0ല സബിധ്ട.- 
ന 0 യ൩൧൩ ഥ൦൦റ്- 1൨ വട യല 
ന്യ” സേം 1൩0 ഒ നഴ ൧0൦൦5൭൧0൧൭ 
ല് 1൨൦ ൩2210 വി ലിഴ്ഥള ൧൪ ഥ൭- 
ലേ്ഡ്നഇ. 

റിം വ് ൩൦ ലല 

ന൦ 0൨൭൦ നഠനിലഘ്ഥിം പ്ലപ്യട വ് 
൨൦ 1400 അമട ൦ എ7ടേനഠ വ് മ 
ധമമ്നാ ൨ മനം 1൭൦ ന മഠ 1ദ97 
സന 1൨൭൦ 001൦ മടി 
1ടടറഠഥടിി!1ന 107 ഠന്സ്ധിപ്ന£ ൨൪൭ 
ിനറിനട്ടെ 0 ൦ ഠാന്നമ്്ടടിഠട- 11297 
ദിടഠ ഉസ ഖിയ 1൩ ൦ റയ 
ര്1ടഡടടിഠറട. 1015 ൫൨൦൧ല്ഠ7ം മഠ ടധ൧- 
ഉനിടനഇ 1൨2 1൨൦ റബ്ബ്ല൦ഠ൦ റിനെ 
201൩൦0 ല/൦ീ്ധിഠ0൩ (0 1൨5 ഇറ 01 
ടബഇ്ബബ്ന 1002) ഠേണഥ്ഠട 
2൬0 07 ഗേഠാധനഥിന ചല റദഗ്ധ്ലി- 

റല ൨ £൨ലിപ്പ്ഥ ൩൦ യാഴിം ല് നം 
സ്ഥ്ഥട 12 1൭5 45൭: 77ഠ റ്ധാ൭ 
00൦ 7൦000൧ ൨ റഥട 70൦൩ നാഥാ 
7655൦൩൦0 0 ൨൦ 0ഠവ്൦൧ഠ, 

“0-൦ നിഗ൦ടട വ് ൨൦ 1ഠപി ന് 
ഇഥ൦മുദ്ഠ0൩ 1ട 00൦൧0൩ 0൩ 2൭ 7൦ 
ഠാബ്ച്ാന വ് ൨൦ യിഠിട ഥേോണ്ണ- 
9000 ഒട ൩൯൩൦ "മാട" പ്ി. 
15 (1൨൭1൭൪ സ ൧൦ 1൨൦ 0൨ 
ഥ ൩ യുാഥിര്ം 6%0൦൩01൩൭ 1൨൨൦ 
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ചരച്ച. വിക്കിലി 
0ഥറിഫഹിടട ൨! 1ഥ്ദ്ധട 1നലറ്൦ന 
120ഥധ൭൩ യഠലിം 125ടയ റിഠനല, 
11000൩ ലിടഴഠ്ട്വ്യാ 7 ഗ്, 
1൨ ഠധന സനടടട സദ 1൩ ടന്റ്ിട 
൬0105 10 ച]! 1012 1൨൦ 1.00 12൨൭5 

00൩൦. 1105൦ ഠഥ്ഖഥ൦റ /൧ ൭ സ്വ്ധിട- 
൧ വ 1൨൦ "47070 ൧൪ 12൦ 82൦൩2൦ 
ന൦(ട ട1ഠധിഠ ഡഥാര്ട7ടഇഠ ൨൦11 

നനിടന മട ടവ ടഠ 1250/ന്ഥ% ൪൦ 
പില 1൨0൧൦൩ ൨൦൧ 058, 0612 
൧09, 10൦ നഗടിവ് ൨൭ ധ്൦ 
മനി മടഠ൧൧പി ഡ്ടിട ൨൭ ൦ ച 
ന്യ 10൦ 0025%ഫസ 7ബഥറര്ടറ് വ് 
01 ചിന 0 ൧൦ (0൭ 0൨൧൩൨൧ 

൨൦ യഠനിഠ ദന ല് (൩൦ ൧൦ടഠധ ടട വ് 

൧൦ 11019 5017 ൨൭ ൨൧൭൦൦ 02 2൨൦ 
സ്സ്ഥടടട- 

“സ്ന സ്ിടടിഠന 0 ൧൭ 10021 മണ് 
൭0൨ 15 ചിടഠ ലോ ടടടടഠ 1൨ ൫൦ ൩5% 

(ക ൧0൧൧൧ വ് 143 1൭൦ 2൭൩1 ാട്വ്വം 

൦ സധിടധ്ഛ യാഥട്ഡ മോോടടടടര് 

അ ൯൨൬ ല് ൧൨൦ ൭20൨൦ 0 ൧൨൭ 

ലാറി ൨ ൫00 020 1൦ യാഥിര് 1൨0 

൦ പിന മന ടദനഠേ്ഥള ഉ7ടടടനഠെ 

റ ൫00 ൩0 0൦൧ 562 0 2൧൧0 ൭ 

ലിറ 00൨ 4:൨൦ നാട! 0 7 ഠേമലിധ് 

0൩. 7 ഡാ ട്വാധിര്ി മനം ൦ 
മിര് മട 2. നട്ട 0 ഒ 60, 4 

ടരഫഡിഠര് 2൦ 10൧൦ 10 മ്പ്൩നഠ ൨൧ ൦ 

ദാസ ഡട ഡടട ഫറ ൧൦ 2:൭൩ ൭൦ 

40110൭ 2൭ 5൨൦൨ ച ൦ ടല ട 

ലിഗ ട൦ഠ൨- 1൩ ധ്പ്ട ഗോ 

0൧ ട്ട 0൩51030൨ 51൧൮10 2൭ 

ഴേ 0 1൧൪150 2൧൪൭5000 25 

മുല്ല ൯൩൫൦ ൫05൧൭1 0 1ഠ് ഡിഡടടം, 

ഇലി(ലിഠധട 10കടം ൧൧൪ ഠി നള 

ടറവച്ച ട്ഡദ്ധിഠട, സ്ധിട ഥന 700050 

ല് ൨൦ [പ്ല ഠേ 00 11 7൦ഴപിടാ ൩ 

ട്ടടധട 01൩50." 

20്വിലിഠ൩ 0 702൨ 

സി ലിടം ൧160൪ 2൩ 1൩൮0൦7൧7 

ഠിം 2 10൦ 0ഗ്പ്൦൦൦ദ. 12൦ ഥമ 
(9൭ 76500൨301൦ 101 302൩൨ യാല൦ ൧൦” 

നനെ ൨2 ഠോടഡ്ധലനേദ! ലട 

ിടിഠഥ ൧൦ സ്ഥിട 101 2൦൦ 302൨ ഠല൦- 
മലിടെ ഒട ഡഠ൧ഥല നഠദസ്ഥട്ട ധ് 
124 00, ൧ ൭ ടമ൧ഠ൧൭ ഠോബമ്പ്ധം൦ 0൨ 

൬0൧൨ 011: 1൨൭5 0൧62 ട൦ ൧൧ 0 ടം 

മുട മ 00001൧2012 മഠ 002:ഡചല്ഴ 

00% 10 ൧10൩0൧൧൧ 30.൧ 000൩൩൭ 

ഇ ധാ൦ ൧൦൭: 12 02, ൦ ശേ. 

ന്ന് 76000 6൩002512൦0 1൨൦ ൧6൦0 

[02 [കോടി ച്ഥഥലം ദ്ലഠ ൭ ഉഠട് 

ടല ല് 8 ഉസ ആവള 

ഗേ, 1700 15 292: 2൧0൮ 

ല1മ്ഥ 5 ലന 5൭ 6ഠി 101 2. നാഥം 

[ംമ്ഥിം്ടിധ്വ പന്ന ൩ 0 15 ലി 
ഥഥ(ിടെ (൧ 1251 ൧5൭ 12 0005 0 
ഥദ്ധം൦ പഥ 1൨5൭5 15ലഥ% 1൧ 

2ലഥ൦ഠ ക ധാ ൧൭ 4. 

69൦ 1൦6 017 ദ ഉണ്ഠഠള് 0 ച 1൦25, 
[021 നട. 

451൧൩ 12,൦20ി൦7ട്വ്ഗ 

16 1ഃദഥി്ട്വ്റ ൨ ൨൭ റബ്ബ് 
സ്മുട ഗലി ൩ ള്.ടിദഥ 1ഒനഠട: 18345110 
ടഠ107ലാ൩ബ൭ 0000 മട റ്ഘ്ന്നഥ, ലീ? 
520൧0൩൦0 2൧9 17 2.൫. 1്ഠടടട കട 
ലേ റാചന്നഥ. 11൨൦ ൫൦നങ്ട] 8൦൦- 
(ദസ ല് ൯൦ റ്ഠ്ബ്ദ0൦, 2. ൬.7. 
ണ്ിംട & 17. മഴ 70 ൦ ൧0സ്സ്നിട് 
ചം ദന, പീഠ ഞി 00 
2൭൭. 4. 3നആ5, ടംഗ് ൨ 1൩൦0 
020 ൧10 1൩൧5! 50% 100൦ 1൨൦൧5 
1ന 0൧0൧8 10 (൨൦ ഗ്ന ഫ്ചി7ട 
൨൦ 00ഠ്ബ്ദദഥ൦൦. 11൨൦ 1൧൪ മിഡി 
ടറി ൭ ൩൦൭ 7ടെറഠനട॥011107 12 
൬2:1൩ 1൨൦ ൧൭14സ്നസ൦ മ1നമന- 
നഠെടം 12൦ റബ് ുടടദംറ 
15 ൭൧൧൦൨൮ 0 0൨൦7൦ റഡാര് ട൦1- 
ടട 137 7-1 ദ ൨ 00൭൩ ൭൭ 
ഠിം ല് ൦ 1007 ൯൩൦ 4011ഠസ- 
10 ഉണ്ഠാര്. 4. ൦00൧൪൨൪0൧൧ 0൦ണ- 
സപ്ലെ ഠാട്ടഥ്ഥ; പ് 10 നണഞ്ഡാടെ 
01:52 211 ൨൦ ഠാഥറഡ്ടട കറ ൦ 
01൮൦൦ ൦0൧൩൦൮൦0 യഥ ൧00 3൭ 
൭൭൮ 5൦ ഡ൮- ജിടി ച] 2. 
ചിന ജി നാ ടെ 1൨01൧ 0൩ 
വട 0ഠനനല൦- 0൩ വം റഠമ്നധദ- 
൧0൩ ൦അതമ്സ്(൦൦ 2. ടട 10% 
0 1൦ "ഠി 0ഠഥലി! ല് 02൦ 
ഫര് 51൨0) &4യേയ്ഥി൩ വ് ൦ 1൩. 
ഇ പലിഠമചി 1ടടഠഥസ് 00൧0 ഞി 
ടദസ് ഭമ- ൨൧70. 

(1111൭ ഉ൧ഴിഠട ദേനടല്ഠലപി 0ഠ൩- 
1൧൦൭5 ൨൦ 22൧0൨൮൧൭൩൭ 12 1൨2൭12 
1൬൩ 7൦൦ ൭0ന് 4൭൭൩൦ 
കള് 0൪൦ നധമ്പാല വ് ലല (ചിഴടെ 
70൩ 1൨൦ ബ്വ്ടടിഠ൩ഈ് 0001൭5 ൨൮ ര 
ഠ1ര്ല- 02൨൧൧൦55 മുട 1ലാ ഠഠഅആ 10 1൨൭ 
൧65 ന്സ്നനണ. $ഠ 01൨൧1൧ ൭൭൦൬ 
2൭൮] ടഥട൦ (വിട മട മ. റാപ്പ് ഥേ വ് 
1 ൮൭ ൧51൧൩ 0120ടറ്ഛഫട- ൧0൪൦0 0 
വ്ട തമുട ധം ണ്ധട!ദടല൦ 76ട0ാഠട൦ ൨ 
൧6 1ഠ0ചേി നന്ടറ്മ ഠഠ്നസ്ഥിദ7 12 
ചി സ്വ ഠേടട॥ട ൧7900൩൧൧൧0 
ല് റവന ഫര് 1മദ്ക൩ട. 1199 0] 
1: 12169765 12 1൪൦ റനാഠദേംറര്ഥട്ട വ് 
൦ 0ഠസ്൦൩൦൦, 2/0വഥഇ 1൨൦ 101൩ 
14, 0 1൦07 ൦ട 1൨ 1൧൦ ധാം 
11൨9 ച്ടഠ ഇടമായ ഗ്ല 
ഈല്പാടേട വ് ൦ €ഠബ്നെഠട 12 11ല7 
ഹസടെ, അിെഴല (൭ റില്മഗ്ടെ ൨0 
ലല 1൩൦ 0 600൧90 1൨൦7 ൧൦00൧൭. 
38൦ലിര്ടെ 1൨൦ ൧൧൦ ൭600൨ ലിഗ 
0 ൦ 4 ടട 1 ൦ ൭9൭ 01ഥിട- 
ല് €ഠ്ഥലി! ൧ (൫൦ ലബ്ബ ദല വ് 
1൨൦ €ഠല്൦07൩൦൦, 1000 ൧൭ 12 ലനം 

'100ഥിട:£ ല് 8൦1൧൧0 5൭൭൭ ഒറ് ൨൦ 
14 ഡച് 11൩൩൧, 12ടി1ഠ൦ ൨ 1൦ 

മി 0്ധ്ടഥ്ഹ ഠി! യിന് 
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